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·' . Do almoxarife da ,Fabrica·· de; . .-·cartuéhos . e .. ÀrtefaetOS de 
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· n. 2i5, de i920.)_ Pag .. 587". - · · 

: . Fiscai ·technico. dc/-rabriéo d~--:~~ta~ ria Casa da Moeda: orêa 
J. c>-·1~. ·. (Pro)e~té> n '. 2i6, de 1920.) Pag. · 664. · 

.. Foroa nav.al para o ·@eroicio de i92i~ fixa. (Projeoto n. 2i26 
.. . , " de' i920.) Pag~ 539. · - _ ,,. - · 

J ' . . - '~. ' .. ~ 
. ~ . . . . ' - . 

Fe;rças de tel,'ra para o -e:xercicio de J.92i; fixa .. (Projecto nu-
. - · mero. 79 ~- dl!"i920.) ·pags. 128, 2961 333, 368 e 52..1. · 

... ,,,_, . - ' .. 
·Fnnd~---espeei~ pel'lmanente de ,viação; crêa. (Projecto _ n. 195, 
... ' - . de 1920.)- Pag. 330~ .. ' -- . - . · . 

' : -~ . . .. . . . . :. ,. . . . . . ..... . . :. ·. . . . . . . ·, . . . . . . ·' 

Garantiu ·PD:ra- os. operario~ ·da R~artio_f.o de _.Aguas e Obras 
·. · . Publio.u: estabelece. -(Pro3ecto n. H A, de i920.) Pà- . 
· . . . gmas i25, a~ e 446 .. : . · . ,. . . · 

·-,, ·,. 

' Gratj.fi.~aoio dÓs funcé·ionari9s. das Delegacias Fiscaes. do The.;. 
· ·· .... ·· ·; ·souro: ió.cõrpora -aos seus vencimentos. (ProJeoto nu-

. mero ·196~ de· .1920~) Pag~ 38t. ·. -

'ín&a91t.· p'~ ' . ' de 1920, do:· Sr. Deputado Pires de carv&.lho: 
· . . - . dá .nova_: redacoão ao art. 22.t do . Regimento Interno~ 

':_.Pag. ~~· 

. Iutorml'.l9'iel · prestad~ á · reQUis~~lo · da Mesa.: 

; :.·s~bre ._o projecto:clne manda:;~r~yogar o art. }24;' da lei nu~ 
"'> · ·mero a~232, -de·.5· .de janairo:de;J.9i9. Pag • .t. : · -· . 
~-~Ôbrê -as condiçÕes .de Úabâib-0· a· que st?, aeliem sujeitos .01 . 

··.. - ~ . operarios · 'do~: Mmisterio . da. ... Fazenda.:.- : P4S'. · i50~· · . 
· sobie as pr~cÕe~ .de Ffori~n-9 ·Escobar e-outro~ do· tira 

· n 7 · · a éff.iciau 'de 2• : õíatlse da r.eserva do Exereito ·: _ 
' -. ~~~- ~58._ ::-.·:· : .... · ':"· · .. , .:..-~· ' . . . - . ,• 

·~ ~-·" .. 
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,, . · Sobr~ :. o pi~ojeetu n. 327: <le : -19.20, i}ermiHindo cm <lguas da 
ftepublicn a l'êde «Ti·aim~ira)) _e as argolas. ~cSardi
nheiras ». Pag. ~19. 

Sobre a decisão do Tribunal de Contas que :r:13eusou regis
tro ú de;;:;p('za d~~ que trata o projecto n: . 110. de 1920.: · 
Pag·. 220.. . . . 

Sobre a concessão solicitada por Conde NascimeRto & C.Om
panhia, para o prolongamento da. E .. F. Nordeste Pa- · 
l'aguayo ·em tet'ritorio náciC::mal. Pag. 2'"23.. .. · · . · · ·' 

Sobre a relevação. de :tJrescripção do .. direito ·do :_major .. ·. 
Pedro da Costn L~ite para receber :i quantia de 2:800$. 
Pag. 313. . . · . . . 

1 
. . ·. · . · · 

Sobre a cxpedil;{il,o de telégrammas para: u .estacão· t~Iegl:~-
phicu de Limà Duarte. Pag. 522. · · . · · · 

Sobre o pagamento: à.o · coritr~--mestre ·das offieinas· de Úr
reiro do extincto Arsenal "de·· Guerra. da Bahia, Dario 
.José Moreira. Pag. 522. · · · · · 

SobrP. .i contagem de antiguidade .do .1° tenente Tanc~edo· 
Vfoirfi da Cunha. P3:g .. 6S9. · · . 

Sobre a creação de uma officina de electricidáde ·na Escola 
l\iilitar. ~ag. sos,· ·.. . .:.-" ·. ·. ' ·. <:. . . 

.:!uizes .!:iubstitutos fêderaes. que tiverem mais de 1.2 annos d·~ 
excrcicio do cargo:. considera· vitalicfos. (P'rojecto nu.;. 
mero 189, _d~ 1920.) · Pag. · 1.84:_ · · · 

Lei eleit~>ra1: mí."ldifíc.i.· : (Projeêto n. UH~ àe 1920.) Pug; -lJSô; 
' •. - . .,. ..• li, ... 

Lig~ção dilitl linhas. forrea.f e telegi·aphiCas do Brasil com iJ..P.a-
. -- raguay e a ··BoUvia: providencia.. (Projecto n. i92~ 

' de 19~0.) Pag., 187~: · · · 

1Kateriâl destinado ·ao Laboratorio oé Observações, de Manáos: 
isenta de direitos de. importacão". (Projeeto n. 222, 
de 1920.) Pag. 92Ó. · ' · . . , 

. Medices ~1ue em '19{9. ·serviram em· coinmissão ·na :l)ltiga Di-· 
reêtoriâ ·Geràl de 8aude Publica:·.manda aproveitar 'no 
Departamento ·Naciona1·:··de Saüde· Publfoa: .(Project0; 

. n. 27· ~ de· 1920~) Pag~.: -51 e '57. .· - · . . 
;. . ' 

)'.;.' Slen·sagen~· do .Sr. Pre~idente · cfa\~Reptiblicá~. ·' \· .. 
Sobre a CI'.ét\ifo. de 49 :933$7~7;. para págàmento aG · ténente. 

·. ·· .. ~Iinio Gra-\1a~. Pa~. 2. .. · · · 

·' , .: Sobre o creditO. de 21:570$157, para pagamento a Euclydes 
. Passos -:Martins.'.: Pug. S.. :.t - · , · - · ... ~ 
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' . . 

- Sobre o credito de .!:150$, -riara ·paganiento no major· Arthur . 
Xavier Moreira e outro. Pag- . 807. ' 

Monopo11o do Estado. Vide Banco. · 

·Not~s do Th~souro Kácional: provide~Cia sobre a sub~tit~ição. 
·~ (P~'.ojecto n.. 223,_ de 1920.) P ags. 810 e 920. __ · 

· Ohras de defesa -das cult{iras ma-rginaes do rio Jequitinhonha: 
autoriza-a despender até 1.000:000$. (Projecto ·n . d.71, 
de 1920. ) Pag. 40. - · · 

. :. : 

Officiaes de justiça perante os · juí~es . · federa~s - de diversas 
secoões: . manda que sirvam dois. (Ptojecto n. -221, 
de -19'20 .') · Pag .. 9f9. · ' 

Orçamentos _ para o j!xe:rcicio de .1921: --.. ~ 

. J)o M·inisterjor: a Faz~nda. (Projecto. n. 193, de 1-9~0.) Pa-
. gina 230. · ' ·. : . ' . ' . . \ ' 
Do Ministerio ·da Marinha-. -(Projecto ri.. 202, de 1920.) Pa:-

gina-383. - · -.· / - . 

Do Ministerfo· do Inter for. (}lr.ojecto n. · 84 A, de i920.) 'pa-
- gina 832. - · · _ . · .. . . ~ . . . 

Emendas ao orçamento ·_da Viacão, · acceitas pela Mesa. 
(Projecto n_. 149, de 1920 .) Pag. 737. ·. -_ • 

Emendas não acceitas. Pags . .--764 e 801. 

Para-ceres: , . . 
N. H, de 1920: indefere o rea~erimento de D. ·Edelvira dos 

Santos ·Azevedo Alves, .pediiidr;> -reversão de.-. montepio 
(discussão .unica.) Pags. 374 e. -199. . 

. N. 13, .. de i920: indefere o requ~r1~ent.o em que D. · Catha
- -rina Innocenein . dos-_ Santos- Lopes · pede rf3levacã.o do 

pt·escripcão (discuss_ão unica: ). Pags. 54:, ._ 82: e fSS. 
N. H ; de 1920: -indefere o requerimento em qu~ · D . Emma 

. Dias da .Cruz pede relevação de· -prescripcão- (discussão 
unica.) Pags. 54 e 19L ·- ·· · 

. ' 

N. 15, de 1920: indefere o--requeriniento .. em que FrancisM 
Agostinho, da Cunha e outro pedem pagamento· de soldo. • . 
'Pag. i23. · .-- . . · 

~ ··': 

N~· - 16, de -i920: -indefere o reqúerimen.to de._; D .. · ·Mauriêiá ' 
Teixeira ·da Carvalho pediridó relev~ção de presqripção.,. _ 

- . ~~· · pa:gs ~_. 381-, ' 829 · .~ 926 . . - ~ ... · 

- • .~:- ·,N; 17, ·ae .. i920: indefere o. -requer.lmento' de .D:: VirginÍa-
_· Arnalfa,.... Carn:airo.: de. · Carvalho - pedindó' rel-ev-aoão de 

_ ,~ . . prescripção . . · Pags. .3~2 · e 7-3ô. . ·. . '\; . . ' . . . - . .. . 
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·- . --

N • . 18,.· de i920.: ·indefere o requeriment_o do sargento-aju
·;Q.ante -Ar;thur. · Maml>rini . ,pedincto · ::pi'ovimento ·nó lagar 
:Qe -telégraph.ista dà .Repar.t.ii;}ão ··Geral dós Telegráphos·~ 

_ P~s. .:528, -829 :e :926~ · · .. .. . .. . 

Paten,ies · d_~ pi!icfaes_ dà. an_tiga .~u~rda-~çi~n~,:. P:l'.~.~i~eia • .' 
· . . (ProJecto n. 62 A, -de i920.) Pag. 533. ._ 

·P.-ensão de· meio.:"'soldo e -montep_fo .á viuvà ·e· á filha/ solteira do 
·· . ... · · '. ,cQroriel Aifr~do. Vie.ente Marfins: ·concede~ :(Projecto. 

. _}l • . :J..6i, ded920.} : Pag~~ :8~, i92, 298; e-38:1. · . 

·Prepar~~ores · e as_Sisten.fes das F~culdades de Medjcina dó Ri~ 
. . · ·· ·~e Janeiro e _~:: B~'tiiá_: . assegüra >vanfugeriS. ;(Prójeeto 

· ~. -i99, de" 1920.) P~g·. · 332. . . .. · 

· . .Prcvime.nto :ué: loga±es · -ér-~ridês· ·no.· Depattamenw :Nacional de · 
·., ···'.-Sande -Publica; · Vide Medicos. . · · 

.. ' .. . .. \. . 

· Reedificação ·da . Alfandega de . Aracaju:· autori~a a desp.e11der 
·- · ·· .250:000$.: (Prójecto·;n .. 2 A, de ·t92j) .. ) P.ags. 193., 355, 472~ 

.. ·501, -~, -~4 e --~.: · ·· 
. . · .• , .· .· : · ·· ' . - ·. . . . ... ". ' ·' . ' 
.l~le·vação Q.e presr,rjpeão -em -que incor-reu o direitq do :lº te:.. 
· .. - · · .riente.· reformado .Carlos:- Soal,'es :par.a ~~eceber venci

_· · ·mentos :da . sua r~lorJlia. {Prbjeeto -n. 1'82;' ae t920.) 
· ·· · · · Pags. J45, 374; 115.f e -~~ . ·: . . 

· Beqneriinent0s! 
• .. • 1 . '• ••• 

. ... . 

·~; Da . Commissão de. Constitti'ic;ão e . Justi4}~f:.i>aTa ser ouvida 
· : .a de l\{a;rinba· -e .Guer.ra sobre o -,11r.ejecto ·_n. -tQ2, óe 
· . -. '.l9~~L Pã~.·. n. · .. _ . 
_·. Do . Sr. riéputado Maurfoio· d'e L_ace~dá;- .$óbre a .exí>ulsão 
. · de operarfos em ·pe~ampuco. Pa_gs·~ i.2, .H6 e. ~3. 

·-··Do.· ·mesmo-, ~obre_ -ó ~ricidente ·a«~cor~ido ·./im .na~~µrgo com 
· · _ . os·· n:iarlrilíeiros ·.brasileiros do .vapor. c~.CUyakt u. Pa-
. ginas· f2, Uf6 e 673. . · ·. · 

.. Do-: me~Jl!O,. ; sq~~e . o :P~radei_ro 90· C().~lllaJtdante e . um 
· · ~r~a:do :d'!: rb~rd~ .dc.i u ~ac~u »~ .to~'Pooea~o pe1os al-

. lemães. P&1s. -! ... , '509 e:..588. . . 
Do .tn~smo, de soÍidariedade d~ .:Camara doa -Dep~íados coip 

· . o . -assalto . ..ao .. jprnal Qperario . cc Vpz · .. do. Po_vo_ 11 • ;fag1-
. - ·rias ~ia:J1&· .. -e' 59!'; · . - · .. · ... _· · . · . · · · . 
-Do - ~esrii~. ~obre ó i~cide~te Ôccor~ido _ conro:_ê.o~ui bra-

sileiro na ~Bolivia . Pags •. -53 ·e 502. _- : · .. ·-.. · ., 
· t>o ··sr~ ·: p~útado· . ~~~nor · N~sci~®ió, : ·~9~r~ ·.P9~~~~#Íita- · 

·. · . nrentos-<Jê:.:.~~-~.-- ·e . 3:.-Q(}Q.:000$, f~ .:"00 .msjféctor 
-. -da8~0br~i.s·:.N~s; :eontTa a·s.- :$e~~ãs .. :~~· . . ,58 ·e·- 589. 

-o~~-r~:"- ':· · < __ :..:-'>. :~ :- ;-~ ·.· :. ":· .- "···" · _-:· .-·· ·· ·- ·' 2-
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Do ~mq, ·sobre a partidà.. em ·co~issão· para os Estados 
·. . Unidos. do engenh.eiro .F-lavio Ribeiro Torres de Castro; 

· - · · ··:-da Inspectoria. das. pbras-..contra as·.Secca5~ · Pags. 59 
e 590. .· :- · . - · . · · 

.. ., .,. 

-~. 

Do. -mi:ism..o, sobre o· açude partfoular .<1 Borbo~ema >~. -Pa-
ginas -59·-e 59L · · · , · ·. · · · - · · · ·· · · · 

DO Sr. Deputado Mauricio de Lacerda, sobre as' commis
·. _sões:' -e resofüc,{)es -da Conferencia do~ Trabalho, em 

Washtngtou., -no·· co:i,-rente: anno'. Pags. 86·--e ·602." : · 
Do mesmo; sobre as prisões effectuadas, pela policia em 

frente ·ao- jornal <tVoz do Po:vo», nomes, delicto~ e pa
" ·, :radefr-0 desses presos. Pags. 86, 603 e 666. ., . · 

Do mesmo, sobre a inexecuoão do decreto que ínstituiu o 
Departamento do ·Tçabalho. Pags. 87 e· 666 ... - . . 

DíÍ: mesmo, sóbre a expulsão· de' .Manoel Peres. Pags~ 87 • 
. i63.,. 2i4, 666 e 677. . i · 

po mesmo,s~bre · a expulsão· dos operados Frtti:. · Kock: e 
·· .-. ()eor~r Sternook. Pags. "97 ê· 669, •. - . . . . e, . 

Do rilesm.o. sobre a prisão em · Q~e ·se' ~~o~ttam os opera-
. . riQs _a. Sterneck·e F.- Koch •. Pags. :162, 193, ·5W' e 677. 
Do Sr. Deputado Ve!'issimo de . Melló~ · ·de -applausos aos· 
· , moços bi·asileiros .que 'se distingUíram ,na.8 ,Olympiadas 

. de_ Antuerpi_a; Pag. 193: - . ' - · _ · · 
Do. Sr~ Deputado Maudcio de Lacerda, sobre :.a prisão de 
· re9actor~s do jornal <{Voz dv, Po-.;ou & vaTios operarios • 

. Pag~ 502.· 

·DÓ niesmo, sobre a expulsá~ de· José' Madeira. Pag . . 500. 
Do me.smó, s9bre rhilitares . presos em · f ortalez:~s, embo'ra 

· : ámnistiad9s em i9i8. Pag. 506. · · 
.fio ~Sr. Deputado· Francisco Valladares, de publicação do 

. · p:i;-ojecto de Commemoral)lo· do Centenario da Indepen- . 
· ·aeneia do Brasil, cQnfecêlonado pelo Dr. Ncsto1• As-

coli. Pa'g. 558 e 677. · 
Do Sr. Deputado Carlos de· Campos, de prorognção do prazo 
· · · · ·para· os ·relatores doa · oroamentos do· . EXterior e do 

Interior em.ittirem pareceres sobre as respeotf vas emen .. 
das offe.recfdas. Pag. 581. ..... 

l)<) Sr. Deputado Rodrigues· Machado, -sobre o numero- de 
addidos encontrados pelo actual .Governo. Pagti. 729 . 
e 730. L' 

· . 
. Jle~l uç6çs da cam:a.ra: 

.' ~- . ' -N·. i. de. i92o":· t~a.nSforma em. oommissões. perm~nentes as 
: .: ., commissõ~ especiaes· de Legi_stação . SQcial e de l\e-

. -- forma Tribútaria. Pag. ~ .. '.: · ·,, 
.. ~./ .. ~ ·::. 
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-N. '3, de l920: determina. que_a Commissão d~ Fin~ças se 
constitúa de 21 membro~. Pag. 53i. . _ . 

. . 
N .. 4, de 1.920: manda· sejam registrados na.acta, no -caso 

de não haver sessão, os nomes dos Deputad9s que com-
parecerem. Pag. 532. · · 

Re-versão ao serviço activo d,o ~Exercito do general João de Fi
gueiredo Rocha. CProjecto n. 175 A, de.t920.) Pagi
nas 537 ~ 733, 828. e · 925. 

. . 
-Situação dos cid~dãos ~rleados em face -O.o art. H!i do Co- . 

digo Penal: regula. ,(Projecto n .. i79, de 1920.) Pa
ghia 79 • 

. Sociedade Brasileira de Auc.tores -Theatr.aes: considera de uti
lidade publica. (Projecto n. !45, de 1920.). Pag. 50. 

$a1'venção de 18:000$, á Empreza de Navegação Node Flumi
- ·. - v.ense·. (Projecto· n. 200, de i920.) Pag • 357. 

, 'l'~ella A: creditos abertos por conta d<> exercicio de 1919. 
~ag._ 25:1. 

'l'ahella B: verbas do o-pçamênto .para as ·quaes- o Governo po-
. · derá ·abrir c'redito supplementar no exerciei.Q de i92i. 

Pag. 26~: 

Ushia de_ eleeb;.icidade do . Co. IÍ~io MÍÚta'9: reprganiz.a. (Pro~ 
. jeeto_,n. 103 A. de f920.) Pags .. 83'e 298. · 

Vencimentos do marinheira' invalido Mánoel Gonçalves de 
· .Souia: melhora. (Projecto n. 48 A, de i920.) · Pags. iO, 

337. 449, 735, 828 .e 926,; · 
~ - ' - - _-_:,,- ·- ' ..... ,· . 

Veuéiment.os militares: manda revogar o . art. 34 da lei nu
mero 2.290, de 13 de de.zembr~ de 1910~ (Projeeto nu
mer-0 . .203~ de 1920. ) Pag. 401. 

Votos de :pezàr: , 
Pelo-"falleoimento· do Dr. Cícero Ferreira. Pag~ 7i9. 
Pelo falleoí~entô do archite~to ~eitor. de MeJio. Pag. 720 • 

...._ . . ' 
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GAMA·RA DOS DEPUTAOOS 
. :' 

T rcefra _, sessão · da . décima ·legislatura da .eongréu·a Racional 
.~ 

65 .. . SESSÃO, E"i\I 2 DiE . AGO~TO DE .1920 

PRESIDENCIA ... DOS . SRS. BUENO BRAND.fo, PRESIDENTE; ARTHUR 
. . COLLARES 1'-IOREIRA, i ,,. VlCE-PREiSID~'"TE, E BUENO BR&"l~ 

, : DÃO, P}t_E81DENTE . . 

A·s-· 13 :horas, :p•rocedé-se á chamada, a que· respondem os 
.Srs. ·Bueno Brandão, Andrad'e Bezerra., · Annibal Toledo, Dor
vat ·Porto, · Dionysio Bentes,. Cunha. M~chado·, Luiz Domin
gues; Agrippino Azo.vedo, Rodrigues Machado~ Armando Bur
lamaq1,li, Marinho de' Andrade, Thom~ Rodrigues, Thomaz 
Caval-canti, Osorio de Pai'va, · (:unha Lima, Oscar Soares, Si
meão L.eal, João Elysio, Gonzaga .Maranhão, Eduardo Tava-
1·es, Estacio Coimbra, Aristarcbo Lopes .. Julio ' de ' Mello, Luii. 
Silveira, J"oão Menezes, Rodrigues Doria, Leoncio -Galrã·o, Pa
checo ·~Iendes; J-0ão · Magabeira, Raul Alves, Eugenio Touri
nho, Leão Velloso, Heitor de souza, Paulo Frontin, Raul 
Barroso. Lengruber Filho, . 'P.hemistocles de Almeida, :Mau
ricio de Lacerda, Augusto de Lima, Americó Lopes, Senna 
.Figueiredo, Jost~ Bónii'ac.io·. · GOmes Lima, Zol'oastro A~lva
renga. lta.u~to · Feri·az, Moreira. Bra:ndão, Rau·l Sá, Francisco 
Paoliello, Jayme Gomes, . Honorato Alves, 1\lanoel Fulgencio, 

· Etli;aordo da Cunha, Raul Cardoso, . Carlos Garcia, Ferreira 
Braga, José Roberto . . Alberto Sarmenlo, ~Iarcolino · Barreto, 
lJosé Lobo·, Carlos de .campos, ArnoJp.po Azevedo · Ayres da 
Silva, Olégar.io .Pinto. Pereira. Leite, · João Pernetta, ·Eugenia 
l\íüller, · C.urlos .Penafiel, . Octavio Rocha ·e Joaquim Oso-
rio (70) •. ·· · · · · · · 

J\:bre-.;:m .· a · ·sessão. 
e. __:. Vol. V1 · 
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2 ANNAES. DA CAMARA 

.. o Sr. Dorvâl Po,l'to (servindo de .2º Secretario) procede 
d. leitura. <las actas da sessão cie 30 e do dia 31 de juTho fin~ 
do, as quaes são, sem observaç;ões, approv3.das: 

o Sr. Presidente - Passa-se á leitura do e~ediente. 

O~ Sr. Andrade Bezerra (1° Secretario) procede á leitura 
do ;}eguinte 

Officios; . 
EXP.EDIENTE 

Do Sr. 1.º Secretario do S».nado. de 31 do ·.mez findo. en
vjando o projooto daquella Ca:'ia do Congresso\decretarido a 
reversão ao serYiço nctivo ào ·Exercito, no posto de general 
de ,bri.gada. n general de divisão graduado e reformado Joã·o 
de Figueiredo Rocha e dando outras provídencia3. - A'. Com
míssão de Marinha, e Guerra. ·t · . _ 

Dous do ~iinisterio dos Negocios da Fazenda, de . 29 de 
julho, enviando as seguintes 

Srs. nie.mbros do Gollc~e!'iso Nacional - Remettendo-vós; 
a inclusa exposição do minístro da Fazenda sobre a necessi
da<le de. um credito 8special de '~9: 933$7 47, para occorrer: ao 
pagamento de que é devido ao tenente Plinio Gravatã; em 
Yirtude de sentenç:a judiciaria, tenho a honra de vos solicitar· 
a competente autorização para. a abertura do credito acima 
refer•ido. · · · -

Rio de Janeiro, 22 de julho. de 1920, 99• da Indepen-
dencia ~ 32º da República~ - E'j)itado Pessôa. · . 

Exmo. Sr . Presidente. dà Republica. - Plinio Gravatâ 
intentcn acção centra a Fazenda Nacionalt para o fim de ·ser 
annullado o aclo do Governo que o · reformou compulsoria
mente no posto de 2º tene~te do ·Exercito,· bem ·como ll;te 
serem asseguradas todas as vantagens decorrentes de sua pro
moção ao posto irrimediato, que lhe cabia por lei. · 

A sentenca de primeira inst.ancia .lhe foi favoravel. E· o 
Supremo Tribunal Federal a coniirmou. · 

O juiz federal na secl.}ão do Estado de· Pernambuco expe~ 
diu, afinal. n. carta precatoria. de 30 de·_ abril do.: anÍlO findo; 
requisitando o pagamento de 45 :984$535 em favor do autor .. 

A Directoria da Despeza Publica do Thesouro Nacional ·. -
encontrou,. porém, erre- na conta, pelú que a precataria foi 
devolvida. ao. mesmo .iuiz. - .. · · . .. 

Em additamento · á primeira precatoria, o ref eriào -juiz 
expediu noNa, deprecando o ·pagamento da quantia de 
.50 :2i7$420t na- qual incluiu os descontos que deverão ser 
·feitos no -acto do pagamento, por · cansti~üirem renda ·da. 
~~- i 
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. ~ .. : SES-SÃÕ EM 2 DE AGÕSTO ."I>E 192.{) .-

Por- diversos motivos, a Prceuradoria Geral da Fazenda: · · 
Publica a impugnou, propondo que o ·processo fosse devolvido 
ao prclcurador da Republica em Pernambucct para serem 
oppostos os devidos embargos. · , · 
· · A conta voltou, então, corrigida pelo -respectivo- contado~, 

·-reduzindo-se a 49 :933$747 a importancia deprecada.~ : 
Foi~ "po:r isto, mandado· Cl.lmnrh' a preca.toria. -· . • . 
O pagamento, porém,- ~6 pcaerá ser . satisfe1tt' por meio 

de ·um credito especial, cuja abertura ·depende de autorização 
législativa. ., · . · : ~ ·. , . . 

P_eço assim .a V. Ex; se digne .. de .. providen~ia-r nci- seu...:. · 
tido de ser obtida a inesm·a autori.zaeão; · · · · . . . . ! . . . . 

. Rio1 de. JaiÍeiro~ 22"ue .julbo, de 192Ó •. _:_ HoTIWrfJ Baptista.-
. f~ . - . . . 

·,,·· . 
. . 

. . . Srs:· ·me~br.ot-~do Co~gr:esso ··Nacimial - · RemettendO-:.v?~ 
a · melosa expos19ao do -n;11n1stro .da; Fazend_a· sobre a neceas1"."" 
da-dé de úm. credito especial de 21 ~570$•i5i7 • . destinado ao pa

. gamento do. q'ue · é devido a ;Eµclyrles Passos Martins, em 
virtude . de sentença .judiciaria, · tenho - a. honra ·de vos soii
c1tar a abertura do eredito ~a.cima in.die-ado. : 
· · Rio· de Janeiro, 22~ de. j~lho de Ü)20, 99º d:a Independén.,; . 

eia e 32° da: Republica. ·_ . Epitacio · Peis~. ,, . ' ·, .. 

- •!--- . 

. E:xpodção de motivos 

· . Exmo . ·sr ~· Presidente da ·Republica. -· . Euelydes Passos 
~iartins · p_rO'poz ac:Qão contra a Fázenda para. . o :f~ ..de ser re
ntegrado no lagar de .collector . fed'era.1- em · Aooh1eta, Estado 

..... o Espirito Santo, .de qlie_ ~ foi demittido arbit.Pariamente1 bem 
· como para. ·1he serem .asseguradas. todas as vantagens aeeor-
rentes do -~rcicio do mesmo cargo. . . . - . . 

' Como semp~e tem acontecido em eãsos analog<>s, o autor 
venceu a acoã;o, sendo. a seIJ.tenca da~a. em seu favor em ·prí-. 
meira -- instancia, confirmad~ em· segunda. · . ; 

. Na -.liquidao~o, fioou . ~purada a. ·· importancia de réis 
2i :570$f 5'1 cujo pagamento ~o juiz federal da. .i n Vara do 
Di.stricto Ffederal · depre-0a por c·arta preca.tori_ll. ~e 18 d'e maio 
d.este ·amo. . '. , · · . 
· Aphand:o-se a respectiva carta em termos d-e ser oum

nrida, :raz-s·e mistér autorizacão legislativa para a abertura 
do neéessario credito ~special para a ·satisfacão do _pagamento 
:i;:~Quisi~dQ, visto .como' .o orçame!ltO não consigI).a, dO.~ij.o. ~Qr 
onde possam -correr despezas . oriundas <1-e· .sentenças . Jud11(?1a-
rias. · :: .. - ~ . · • · ;. · · · ·- · · · ·. ' · · 

ASsim, p(}~s; péço . a· V. E.x ~ · p~videnc~ n.eSse·· sentido. 
. . Rio de Ja.~~irc, 22 de-Julho ·.de .i920;""::~ H~o_ Bt:iiPti:;ta. 

- A' · Cómmi38ão · de .Ffü~as. _ ·. · ·· -~ · .- . . · . · . . ·_ 
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..- ' 
Do mesmo :minist.erio, de 30 de juiho,. remettenào .as Se"'i 

é'Uintes · · 
INFORMAÇÕES 

. Exmo. Sr. 1" · ~ecretarío da Gamara · dos Deputados · -
Respondend-0 o· officio dessa secretaria n. . '127, <l.e 10 de ju- · 
. Ih.o ... corrente, que veiu acompanhado do avulso do .projecto · 
·que manda re'Vogar o art. J2'i da lei n. 3·.232, de ·5 ·<Ie ja-
neiro de 1917, caromunico a . V. Ex .. que a este mínisterio 

. . - . 
pai·ece desneccssario um . acto 1egisJ.aLivo revogando expr~s~ · 
same.nte o ref.erido a1·t. 124', por · estar o mesmo· ·Sem vigor· 

· em virtud€ . do. art. 133 da .lei ·n . · 3.674., de 7 de jam~iro de 
1919. . . . . 

· Reitero a. V. Ex. os meus protestos de -eJévada estima 
e mui dist.ineta consideração'. -- Hom.ero Baptista. - . A' quem 
fez a requisicão. · · - -. 

Do Ministerio das . Relacões -E;teriores ~ de . 3o de julho · 
enviando a seguiilte 

MENSAGEM 

Srs. membros da Camarü dos, Deputados -. . Sendo ne.:.. · 
<;c.ssa.rios {)s . se_rvii;os . do Sr. Dr.· Raul Fe:rnau.des, Deputado 
Federal, actuahnente na ~uropa, na representacão do · Bra
sil na Conferencia · Internacional Financeira a reunir-se em : 
BruxelJ.as no <Ha. 23 do · corrente, peco-vo·s a neeess8.r:ía . li..;. 
cen~a para que o mesmo . Üeputado possa acceitâr aquella-· 
commissão e f.ambem a de ·representa·nte · do Brasil. na Con
f er:enBia Intemacional .sobre Materia de Propriedade Indus-
trial, êm Paris. · .. · · · · · 

Rio tle Janeiro, 23 .de jmiho de 1920, nonag~simo - nono 
d.l. lndepl"Ildencia e 32 ... dá. Republica. - · EpitaciO Pessoa.. __; · 
N. Commissão de Diplomacia, e Trata.d()S ,. · .. · . . ·. 

Da As~ociae-ão Comme1;Cia1 do. Rio de Janeiro, ·de 30 ~e 
julh.o, euviandi> a representação. ·da Associa~ão Conuilercial 
q(:! Porto ~~!ee,rr·e sobre. os .direitos da cevada e da cerveja,. es•. 
trans-eira. - A' Commissão Espeí$al <la. Reforma Tributaria. 

. Do Prsidente ·do Estado .de ·Santa üatbariua·· de 26 do 
. · mcz findo off creeendo um exemplar · dti mensagem· lida. por 

ocoasião da iusballai;ão da 2" sessão da fO:l lcgielatura. · 
Inleiraàa; · 

. Carla :· . .. 
Da viuva Lima CaslL'O e Filhos agradecendo as· irianifes

. ·tações de pezar desta Caroara: pelo falt.ecimenlo .de .. _seu- es-
poso e pae. - Inteirada. · · ·., · · · · · 

,:. Telegi·arnma ; 
· '.Dbet'arln. a·1 de jullw - Presi.cJ.entP- Cllmara Deputados 

- 'rendo tomado rwsse hoje. car-so Senaôor Feder-ai pela Ba-
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srrssÃo. EM 2 DE AGOSTo m: i 920. 5 
. . 

hia renuncio mandato exercia. Cair..Ura qualichtde represen- · 
tante 4º disíricto referido Estado~ A.gradooendo V. Ex. ca- ~ 
ptiv'a-ntes . gentilezas, .. sempre m~ disting1Uiu 1 rogio apresentar 
illustres coUegas minhas c.<n'<li.aes . <.l:esnedidas. A!f.frectuoSf'.~ 
srmdações; ··-.. Moniz :sodré. -· . Inteirada, provid-e.nciando-se 
sobre o preenchimento da vaga.; · 

,Requ~ilrleritos : . ' 

. , De ·Luiz :Augu~to Per~ira d>e Queiroz, _Jmdindo · conees
isã.c· da eonstrueção d.e um canal ligando a bahia de· Parana-: 
gua á ·bahia ; ·d-e ·,Cananéa. · - A' Commi~são de O.bras Publi-
cas . e de F.in.anÇas. . . 

De :Virginia ,AmaHa Carneiro. de· Caryalho, ·pedindo rele-
. v.ação de prescriPÇão afim de ·réoeber pensão de môntepio.:-
A · Commissão .de. Finailcás .. · ·. · · . .. . .. 
. . - De· moradores :·de Pa1'acamby,. pedindo a encampa(}ão de 
um . r.am;d :fe~;reo · que . aotualariente perten(\e. á Light . and 
Power. --.... Á 1 Com.missão .de Qbras. Publicas\ e de Finanças. 

são-· successtvamente ·lidos ~· ficam ·sóbre; a. mesa até ·ul
terior :deüberação cinco proJectos dos Srs; -Leoneio Galrão~ 
Honorato Alves. Norival de Freitas e · Nicanor · Nascime.11to· 
~(2). ' . ... . . . ·. 

·São su-ccessivament.e lida.s. e·. vão a imprhnir as segu·.n
tes · .' 

RE_!fACÇQES 
N·~ ü9 :A .;:___1920 ,, ·' 

" l!edo.cr;ão:final do projecto n~ ·H9~ de · .f920~ q~e· àl!re Q credito 
: espêâal dft . 3 .. 888:.06.6.$262,. para. pagame.nto de despezas 

dos· impostt)S rle conS?.t?nf!: em · rn"J.9 . . · 
.. · . .,,, . 

o Congresso Nacional resolve: 
. ~t. l.º Fie~ o Governo .- áutorizado a abrir, peÍo Minis

terio · dâ.. Fazéndà, o · cr~difo · espécia! de.: 3. 888 :-066$252, . para 
pagamento d& fiscillizacão e mais. despezas dos imposto@ de 
consumo, no exerrciefo de i9i9:.. . .. .·., . - : . . . . . 

Art. 2. º .Revogam-se as disposições em c·ontraric. . . 
Safa. da.s OQmmissões.. 3i de julho de 1920. _;_. DO'l"Val 

PO'ftl>. - Raul Sd. ":- · Deodato Maia.. · · · · . . ·.·, . ' . -·- ' ' 

N.~ 122 A- '192~ . , 

RedaêÇão.final do. projecto '.n.A22,.de (92/J,· .que abre o ç~tiditc 
especial: de 18.;499$-B!H, _para páJ}arilento à· Anfunió' 'l'ei~ 

·- · :rei.ra de .Otiv~ira · .. ·. · · · 

O Congre~o Naciô~a:1 ·4ecl'eta•: · : : . . . .· 
.. Al't < ·~1 ~;; · _F.ica. o :Goyerno. a~tiJifzad9 a abrJr; . peIÓ Minis

ter10 -da .. .F'azend_a, o credito especial de 18 :49~$354, para oecor ... 
rnr ao _pagaqiento ·ae-v.e1lcinientós relativos -ao.- periodo de 15 

...... . ·· 
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·de marco de l9i6 a 3i de dezembro de i9·1s, que deixoli de 
Í t'eceber o escrivão do e~incto i º Posto Fiscal do Alto JUTUá, . 
_ Antonio Teixeira de Oliveira: . 

Art. z. º Revogam-se as di.sposições em contrario. 
Sala. das Gommissões, 3i de julho de 1920. - DMVal 

PD'rto. - Raul Sá. - Deodato -·Maia. -. 

N. ·i23 A - i920 

lledacção final do· proiecto 12. · .f23, de 1920; que abre o credito 
especial de 1 :217$-186,_paro pagamento a Se'raphim Fra:n-· 

\ cisco Gónçalves · · ., 

O Congresso Nacionail decreta.· 
Art. L ºE' autorizado 6 Poder E:x:ooutivo á. abrir, pelo Mi

nistetio da Fazenda, um credito ·especial de i :277$136, para· . 
pagamentô ·de differencais de grat.ifieação :Jde'V'i,dQs ao :fiel · 

· · de artnazem, e::rtincto, da alfandega da .rc.idadé do' Rio. Grande, 
·. Estado do ·Rio Grande do Sul, Serephim Francisco GonQalves, 
~·relativos aps ~xeircicios de f9~6 .a J~i~. . · . . . · 

Art. 2.º Revogam-se ·as dlspo$1çoes em contrario. · .. -. .. 
, .Sala das Com.missões, 31 de julho.de 1920 •.. ~ Do'M)ol 

Po'l'to. - Raul S..á. - Deodato Maia~ . · . · . · · ... 
São. successÍvamente lidos e ~ão a- imprimir os seguintes 

. ' 

l>ROJ'ECTOS · 
\ ". 

N. 2 A~ t920 

\ 

A ut01'iza o Govemo ·a aesperuler 250 :000$ . com a. reedificação 
da Alfandeua de .AracaN, e dá outras p"l'óvi.dencias; com . · 
'J)a:recer. favo"t'avel dia Cmnmüsão de Finanças~ 

O projeeto n. 2, ae i.920,' do Sr.'.Deputa.d.o Roor1gues 
Doria; autoriza o Governo a.· despender 250 contos oom a 

- reedificação da Alfandega de Âracajú e eom a acquisição de 
urna lancha para o ·~erviço dá"' mesma Alfandega. . 

A justifir:ativa do pro.j ecto está não só na visita, inspe
cção e exame . que f P,Z o operoso Deputado · ao proprio f e
ct·el'al, verificando; pêssoãlmente, a imprestabilidade. ·do edi
fício ê . atneaça de .imminente desabamento, como tambem em 

. informações · officiaes constantes do relatorio apr.esentado este 
anno ao director geral .ão Ministerio da. Faienda, pelo ínspe-
c.tor em commissão Augusto da _Silva Pires Ferreira.. · Afim 
de que a _Commissão_ de Finanças i!!OSSa melhor aquilat.ar do 
oeploravel estado em que se acha o. edifi:cio da Alfandéga de 
,.\:r~w;a hí. trrmscrcvo alguns trechos do ref erid6 refatorio. 

~· p!'.e)inµna~ reJ~~r ·a 'V_._ Ex.: o. ~PtQ roais imPQ~~ 
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SESSÃO EM 2 DE AGOSTO DE i920 . ., 
. . tante -que se :{?rende aos negocios -d.esta- repartição qu"e é _ a. 

eondicão preca!'ia do :predio onde funcciona este departamento · 
da União, e muitoprincipalmente .o árruinamento da ponte de 
descargas de mericadoria3 pr-0cedentes do estrangeiro, ~ 'sua: 
cobertura. · · ,: · ·· · 

. Si se denotai ao primeiro ·lance de olhos, exteriormente, 
o estado rle ruina em· que $e encontra est~ predio .. então ao 
penetrar-se neUe sente-se uma impressão- desagradavel, · tal é 
<> · seu máo estado de conservação. . . ..;- . 

A ·parte superior onde funccióna o exp_ediente não tar
-dará que ·fique ao desamparo, porque as janellas já se vão 
despregando, os. vidros e ven.ezianas já não existem e os cai.., 
xilho$ caíram cedendo á ·acção dó tempo de infindos annos de 
existe1;ic_ia. .E ~ada se p6de ~azer p~a ·remediar porque são 
repa_ros ·que e-omp·ortam crescida despez·a. , . 

Extraordinariamente _peíor-- é o estado· da ponte que tão 
uteis ·serviços tem prestado á repartição. 

. ,E'. por ·e Hã que pa~sam todos os volumes de importação 
· rlirecta <;lo estrangeiro que , -se armazenam Desta. aduana. La
menta vel . é-· que · <leritr-0 <le pouc&· teniJ;>o: ten.Pa · ella. de . ruir, e 
tlahr tornar-"'se-ha forçoso que as mercadorias sujeitas . a di-· · 

- rt3itOs.·.· de impot'taÇão se.iam ·deP,t>Sitada·S'· em trapfoheS parti
cular,es. que nã·o . satisfazem . .as exigencias de. uma fiscaUzaç~o 
J:>°êrféita- A. cobertura dessa ponte está com as folhas· de zinco 
carc.omidas pela ac~ão .da maresia e na imminencia· de .. ser · 
arremessada Jóra p~la impetuÇ>sidade do· n.ordeste qlle . sopra 
~em treguas. ·__ .. . , . . . · · · · . . . -·. _ ·_. 

. . ·.· . Func~ion~ a gua;rdamoria · em rim dos/ pequenos . cubi
c~los da frent~ dêsf.a; repai:ticão que. dá para: o mar e que 
f1ca aob -o a·br1go da robert"Qra da ponte . · · . . . . : . · . 

. E' <le todo doentio e anti-liygienico; e, · sobremaneira, 
improprio para os mist~. do servfoo ·externo. As dependen-

. e ias reservadas pàra o .,. repóuso dô-s - · matinhêiros · de \ vigia 
estão em deploravP,1 estado· de- ruiiia,. c-om o tecto. ~ permittittdo 
que. ·grossas -chuvas penetrem·~ cereadas de formi-daveis for
m~gueiros. que nascem ·,dos alicerces._ de todo o edifiieio. Esses 
trechos dão bem Uma ideia dolorõ§á · do ·fastimavel estado do 
editieiQ :> : · -· - · . ·· ---· · : · ,. -
- · . S~re ·os armazens e a lancha de serviço continuo a;trans-
cripcão: · ' · ·· , · , · . .: · · ·, · · · · · · 

·«A· Alfandega· é 13.deada. I'°r dous pequenos armaz~ris mal 
c.onservados · e . com o teclo de grosso tnàdeiramento ·. carcomido 
pelo cupim, receando-se que . . a ca4a momento venha a 
desabar. · . .. . . . . ... - . 

· Em. uma ou· _outra . parte · aindà· ·-se vê··um-peda.Ço ' de. ·cai
i;a·m~nt~ .. porque qiuas( o . : mesmo desaJPparee~u ltota.lmente. 
deixando apparecer_ -a ,areia· frouxa ,.<Jo . sólo._ · ... 

. '_ A :t'iacalizacão- externa. :no mar ou>no estuario do Cotin-
-guiba ff sP-ns affluentes ·-é . difficHima .. :ás. vezes írnpossfvel. pela 
inada_ptah.llidád'e.·üa . lancha a vzj:ior ·destin?.da: a .·esse ' serViço. 
DP- · ~nde: · ç_al(l.qo, · n_ã,o :pód~ - es~'-, anc}f~ ·::peootra .. r • . em . varios 
affluentes do estµar10 ou ·tem <Je o. f~e!' na · pre1a;....mar, sa: · 

. . ,. . . --.. .,.. . . -· . . . . . . . . 

-·~ 
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hindo immedialamen!.e para não ficar presa na vasante d~ . 
maré. 

Aocre~cp, QUP na3 diligencias promptas ella é -ineffica'i. 
pois necessita de duas ou t.res horas para fa.Ze:r pressão 
na <!aideira. Ha. portanto, necessidade inadiavel d;.i substitui- -. 
~ão dessa lancha ou na addir:ão de ·uma outra' lancha a gazo
lina~ -eom as nwsmas accommodações e com menor calado.~ 

E·3t.lí, pois, amplamente Justificado o pro:iecto, cruer se .o · 
considere sob o ponto de visf.a da urgencia :da reconstrucc;ão 
da Alfanàega dP. Arac-a.jli. ou ~oh o ponto de vh~ta àos inter-es
ses do fisco. 

A Commí$são rl_e Finanças opina pela sua ·approvação. 
Sala das Commissões. 30 de julho de 1920~ ·- Carlos, de ~ 

CllmJJO.{!, Presídenf.~ . - Ra..m.fro Braga, Relator . . - BaUhaza-r 
Pr.-rei1•a . - Cincinato B1·aga . - ~Celso Hayma. - S01tza Cas
tro. - . i.llon~z Sodr é. -- Josirw A rrauje>. · - Octavio ltfanga-
befra. · 

PROJ'ECTO N • . 2, DE . 1920 

O Congressn Nacional decreta: 
Art .. 1." Fica o Governo autorizado a despender:a quan;.. 

\ia de 2!'>0: 000$ com a. reecHficaç&o da. Alfandega de A:racaN,.; 
\n loc'O, ou <:'m outro sítio que seja ,julgado mais conve ... 
niente. , . . · · 

Art.. 2." F:ica _igualmente o Governo autorizado a .. de~~ 
pender at.é 20 :000$ ·com a acquisicão de uma lancha, moYi
dâ ·a gazolina, para o serviço externo e maritimo da mesm~ " 
alfandega. . · · · · 

Art-. 3 . " Revogam-se as d'ispoeições em cont.r.ario. · 

Sala nas sessões, 18 de maio _-de 1.920. Rodrig_ues 
D~. 

N. 17 A - :f920 
'.} 

b-ianda con.fl.itierar li1)res de direitos . de consu-mn e c'te ezpe;.. 
. diente dos aene1·os ti't:res de. direitos os aer<J.planos, hydro~ 
planos, h-ydroam-oplarios e apparelh.os .i;emelhantes; e dá 
011.tro.i: providencias, com. substitutivo da Comm'4são de 
Finança.~ · 

O projecto n. 17, de. 2 de- junho findo, do "Hlustre Sr.: . 
Deputado Buarque de Nazaret.h. ·manda no arL _ 1º isentar dos 
direitos dl' con::;umo e de expediente · das mercadorias livres . 
~e dir~ito~. os areopl:;nos, hydroplanos, hydro-aeroplanos.· e 
a11parell)o;; semelhantes ; os sobresalentes e accessorfos desses 
appar~lho5;, llonf;iars. materiaes de avía~~o, indusive appare- . 
lhos e1rurgJco~ e macas, 1mportados p·e10 Aero Club Brasileiro 
ou para o mesmo club. O ·:art. 2º cogita da restituição · dos· " . . 
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direitos que. o Aero Club, poryentura, tenha · pago ' durante o 
anno de ·1920. . . . 

Ac.tualmente· gosa de isenção de . dodo e qualquer im':" 
posto~, nos proprios· termos da lei, o material iJruto ·necessa
rio á construcção de navjos, AERONAVES e automoveis. Acham
se, · tambemr isentos de «quaesquer direitos e taxas alfandega:... 
rias~ o· inateria1 desportivo das socieda<l·es de gymn~stica, foot
ball e ·remo . . Diante de iaes exemplos~ parece-nos justa a 
concessão ao Aero Club Brasileiro de favores identicos aos das 
associações de foot-baU e ·outras. Já o material bruto para .a 
construe.ção de aeronave~ sàhe · das alfandegas sem onus d-e · 
especie .alguma. · . -

NoE aliudidos casos àe isenções, ha a exigencia dà impor- · 
tar.:ITo direela e a ex.cepção do projecto par ece--nos in~cceita-

. vel, como, 'igualmente, discordamos da .restituição de dire.itos, 
que se ~os . afigura de prejudiciaes · conseque:ncias. 
· . Su~me~temos ao vote ·da . Gamara o pro-jecto do illustre 
Sr .. Buarque de Nazareth ·-assim modifi'eado :· . . 

O Congresso Nacional decreta: 

ArL 1. º Serão livres de direitos .<le con.sum~ e . do expe
aien:te dos generOB . li'vres de direito,S, OS aeroplanos, hydro
planos, hy·dro-aeroplanos,. e apparelhos sêmelhantes;. os seus 
sobresale.ntes e _ acoessorios; l?a(J(J.1's e materiaes. «:l:e aviacão. 
-inclusive · appavelh~mentó cirurgico e -macas, importados· pelo 
Aero Club Brasileiro, com s~de nesta Capital, e para seu . 
uso. <., • 

' · ... Aft. "2: ~ Revogam.-<Se as dispÜ-sições em côntrario .: 
. . - . 

: Sala da Commissão 'd.e Finanças, 30 de julh0<. rle i.920. 
Carlos de Campos, · Presidente. -.. Balthaza'r Perei-ra, Relator. · 
~DstJar ·soaTes.-Octa·uio Mangabei1•a.. · -·· Josino de A1•aujo, ·-· · 
Sam.pai<J Co17~a'. - ·Souza Casti·o. ·-. _ Ramiro Braga. -. . }floni: 
Sodré·~ - ·· Celso Baymo.. - · OctaitiC 1l_och·a. - . ·cincinata · 
Broua. .. 

P.ROJECTO N. 1 i, DE·- .1912'0 

O Congresso Nncjonal . resolve~ . · · . . . \ . 

Art:. :t .~ . Serão lh'Tes· . d-e direÚos . de consumo e do e..-me
(J.icnte _dos . g,enei-:os :uvrf>s de direitos os aeropla.n~. b~dropla
nos, hydro-aeroplanos e apparelhos seriielhaJttes, seus sobre"." 
sai ente$ e accessorios, · Jianqars e imais . roateriaes de avia~ão 
incl.ushie apparelhamPnto cfrurgico, macas, - importados· J)elo · 
ou para o Aero-:C1ub Brasil~iro; com séde"·nr_sta Capital. 

~ .. . ~ . . . . . . 
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Art .. 2.º Serâo restítuidos ao mesmo Aero Olub Brasileiro
os direitos, porventura, por elle pagos, durante o corrrente 
anno e até ú data deste. decreto, pela importação dos mate
i'iaf's a que se refere o art. i º. 

Art. 3." Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala das sessões, 2 de mafo de f92,0. -·Buarque de Na

:.:areth.. 

N •. 48 A - 1920 

Melhorr;,; os vencimentos do marinheiro invalido, Manoel 'Gon
çalves. de Souzn.; com par.çcer fa'1.Jora?Jel das Commissões 
de JJ ar-inha . e Gu.erra e . de Finanças . . 

O marinheiro inv~lidó, :Manoel Gonçalves <le Souza, pediu 
:to Congresso, que lhe f 6s.se concedido o soldo de .musico de 
prhneirc_1. classe. Sem elementos para bem julgar da · proce-'
dencia ào pedido. a Commissão de Marinha e Guerra. deixou á."
dc. Finanças o deferimento ou indeferimento do respectivo ,. 
requerimento. .- · . 

Com voto contrario, j.sto é, propondo o indeferimento, 
snbju á l'esolucão da Camara o pedido do ~arinheiro invalido. 

Em plenario, após discussão, em que tomaram parte os 
signatarios do projecto n. !18, ora sujeito a este parecer, '(icou 
evidenc]ado que a Camara deseja attender ao marinheiro Gon-

. çalves de So_m:a .. - _ ..... 
· E correspondendo aQ appello, que lhe fôra feito, da tri ... 

huna. o Relator, abaixo-assignado; pediu a rejeição <lo .. seu 
proprio parecer, para que· fosse possivel,. ainda praticar o 
acto de justi~a, que a ·todos se afi:gurav& imperio8o. com o de
ferir a petição citada. do citado marinheiro ... j1waiido, já agora 
transformada hm projecfo de lei. . . ' 

Gnmprindo, pois, os desejos da Camara a Commissão. de 
Marinha e Guerr_a entende que deve ser approvado .. o proj ecto 
dos Srs. Mauricio de Lacerda e Augusto de Lilp.a, ·sob numere 
-rn, deste anno. · ' · 

Sala das sessoes, 2 de juloo; de 1920_. - Simeão Leal, 
Prrsidemtf'. - Antonio_ lro!Jueira, Relator. Ottoni Maciel. -

'1 Joaquim n.~oria. -- Osori.o-de Paiva. - Pereira Leite . . 

P • .li.RECER 

O marinheiro invaUdo, Manoel Goncalves de Souza re
qur:reu .a.o Congresso que itrn fosse concedido perceber os ven
eimentos de. musico de primeira classe, pela tabella em -vigor, 
~11le~ndo trr ~e inutili:io;ndo eÍn-. serviço. ,· 

A~ Gom!1'1issõe~ de Marinha e Guerra e Finanças op·i.::-
naram pelo mdeJer1mento da :pretencão, por tr3;tar-se de uma 
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melhor!~ de reforma que :U requerente não tlll!ha justifief?.dO 
con'l documentos . !lecessarios. - ~ . 

. Quando, em plenario, foi discutida a materia, fallaram os 
Deputado~ Mauricio de Lacerda e Evaristo do Amaral, justifi-

-canrlo a pretencão. . · . _ 
Em vista das razões expostas, a Camara resolveu rejeitar 

o parecer das duas Commissões. · 
. Corri.o, porém, se tra\ásse de um requerimento a simples 

rejeição não resolvia o caso. Era nece.ssariô" uma vez deferida 
·a graca solic1tada pe!o infeliz marinheiro; formular um ·::Pro-
ject.o de lei concedendo-a. . . . · 

Isso fizerafu., na. sessão seguinte, os .. D~putados Ma.uricio 
de Lacerda e Augusto· de· Lima. . 

Sobre 'esse. projec.to de. lei tem de opinar: a Gommissão de....... 
I<'inanças. . _ ,; · . 
--. Estando a questão prejulgada pela Camara, que rejeitou 
o anterior parecer, á Commissão .. de Finanças s6 resta con-
cordar com o ·novo parecer da de Marinha e Guerra. · 

- O augmento .de despeza corresponde á differenç.al de soldo 
entre o ele· marinheiro, que é de 1. 7$ ménsaes, · e os venci
mentos de musico de primeira -classe,_ que e de 54$000. 

· Suornef.teità.õ-se ao voto da. ca:rnara, a. Commissão de ·Fi
nanças nadá tem ·'a oppõr ao .projecto n. 48, de 1-9-20. 

\. . . , . 
·Sala. das CoÍnmis'sões. 29 de julho de f920. - Carios de 

Campos~ Presidente. -· · - Octavio Ror:ha, Relator, - Baltho:za1 
Pe-r~ta: - Cincinrito Bra-ga. -· . Celsó Bayma. ~-Souza (Ji;stro •. 

. -· . .!_osino ·de Aiau.jo, ven~ido. ~-· Moniz $odre. 

PROJECTn· N. :~S, .DE 1920 · 
O Cóngresso NacioriM decreta: 
:Artigo unico. Ao marinhejro .. invalido Manoel Gonçalves 

de $ouza, . fiea:.' concedida a n·~rcep1.~ao dos vencimentos dos 
rnusieos cte· p-1-imeira classe, :;Jeh tabella em \'igor: revogadas 
a.; 11spp9i~õe~· em confr'lt'io .. • · 

Sala das ses!=;ões. 15 de fonh'.) de rn2G. - MauTicio ·de 
_Ler:ce.rda. - A'Ugusto de Lima. · 

_.\. 

O. Sr. Presidente .- Está finde. a leítura do expediente. 
· ~chà:tn-~e sob:re ~ · mesa diversos reqüerimentos que v~o 

ser hlios'~ 
E' lido e posto em discussão . o seguinte 

, N. 1 . . . 
. Da Commissão de Constituição :·e Ju'stioa'para ser ouvida 

a d~ Ma~Jnhµ. ~ 9-;t!e.r!'~ ~ª~~ 9 I!l".9j~*- ª-~- 102;. a~ .f~ts, do . - . . ' . . 
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Senado, creandci um distinctivo para os officiaes, inf~fiores 
e praça~ (JO Exel'\tit.o e da Armada que Pt_'.estaram serviços de 
guerra na ronflagração mun~ial. 

EncHradn r adiada a votação. 
São SUCCPSSivamP-nf.e lidos, apoiados e postos em Qis-· 

cussão 0s segnirites 

REQUERrME...'JTOS 

N. 2 

Requeiro que, pelo ·intermedio da Mesa, o Governo . bi
forme si rP.cebl'..'n do Governador de Pernambuco copia _de 
inqueritos para P.xpulsão dc> operarics e quaes o_s nomes 
destes. 

Sala das scssÕ~s, 3.1 de julho -de 1920. - Mauricio ·de 
Lacerda. 

O Sr. Andrade .Bezerra - Peço a palavra. 

O Sr. Presidente - Na fórm~ do Regimento fie~ adiada 
b. discussão. - · ,~ 

/ 
·-. . N. 3 

Requeiro que, pelo intermedio· da Mesa, o Governo ·aê 
informações :relativas. ao incidente de Hamburgo com os ma
rinheiros brasileiros . do Cuyabá~ quaes .os que al!i ficaram 
presos, mctivo da prisão e natureza desta. 

Sala . das sP.ssões, 31 de ,iull10 de 1920. - Mauricio de 
·Lo cerda. 

' O Sr. Mauricio de Lacerda - P~c· a pal~vra.· ' 

O Sr. Presidente 
üo Regimento. 

Fica. adiada a discussão. na fórma 

N. 4 
Requeiro que. pelo intermedio àa Mesa, o Ministro do 

Exterior informe . o paradeiro do commandante e um creado 
de herdo do 11/acáo torpedeado durante .a guerra e quaes os 
esclareeimentM obtido~ a respeito pela nossa legação em 
Berlim. 

· Sala daf; sessões. 3-1 de ,julho de 1920. - Mauricio de-
La<'nda. ·· . . 

.. ~f· 

Encr.rracHi,o adiada a v.o~ac:ão~ _ 

O S.r. Cunha ·Maçhado {pelo ordem) Sr. Presidente, 
-porque se ac~a auseale·· o nosso illustre collega ~1·. Turiano 
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Camp_ello, membro da Commissão d~_ Legislaç~o - e Justi(a, 
f-•eço a V. Ex. se digne nomear quem'o · su.bstituu. 

O Sr. Presidente - Para substituir o Sr. · Tul'iano Cam-. 
pello na Commissão de Legislação e Justiça, nomeio ô Sr.· 
Gervasio Fioravante. · · 

Continuação da dfscussã.o do seguinte requerimento, of ... 
ferecido ri.a sessão de 21 de julho pelo Sr. Mauri :io de La .. 
cerda: · · · - " 

<t..<\ Camara dos Deputados, eonfia.n~o no alto :natriotisma 
do Sr. Presidente da Repµblic,a,· 'manifesta:--se solidaria com 
e. assalto d·e hontem ao jornal o.perario~ lamentando apenas 
que. a policia não tivesse tido opportunidade de empastelai-o 
e que seus redactores, ora presos no :..tadrez <la vadiagem, te-
nham· escapado ·mesos do attentatlfl. > · 

' O Sr. Mauricio de' Lac_e:rda (*.) - Sr.· Pre,;:;idente, ant~s 
de responcrer á parte ·dà questão pela qual andou, c.om á sua 
habitual felic-idade e· esLylo; mais ou menos untuoso, o nobre 

· ·· Deputàtlo por Pernambuvo, Sr. Andrade Bei.efra, '{Jl'eciso re
plicar qµánto. a um ponto· de mal ,,.elada malicia, muito ao 
gosto da .\>_rientação espiritual que respeito no nobre Depu.-. 
tado. - ! . . _, 

- -S. Ex_· estranhou .que eu, Deputado pelo Estado ão Rio, 
me preoccupasse com . todas as questões operariás nos outros 
Estados,· com a liberdade de ·pensamento nas suas .. mani1·es
tações . da palavra;. oral ou escripta, e não tivesse protestado 

·contr:a o acto do· Gover.r:io numiliense, que impediu a cón
ferencia de _um jorna{ista operario eIQ. Barra dó Pirahy, ca-
pital eleitoral do -meu districto. · · 

Sr. Presidente, só. attribuo essa re:l'erencia do· nobre 
Deputado á episcopal. indifferença de S. Ex. pelos nossos 
jornaes, e pelas nossas manifestações, .perfeitamente· Ubertas 
do cunho clerical, e ao afogadilho com que S. E~. ti-atou do 
assumpto;- porquanto no .dia seguinte ao desta prohibicão. no 
.Tornai de 1lffi ex-Deputado peIJnambucano, que S. Ex. deve 
ler por força, do Sr. -Medeiros e Albuquerque, eu ·publicava 
um artigo com este titulo: . «Curandeiros~, no qual conde
mnava fragorosamente ·a prôbibição do Governador' do men 
Estado · á ·•realização daquella. conferencia. E não satisfeito 
com .ess(!. attitud:e, acceitava o convite <los operarios ila Barra 

· do Pirahy, para realizar· a con.ferencia .. convite que está de 
pé, afim qe que eu lhe dê cumprimen'to. · · 
· De sorte_ que a arma. mais ou merios catholica do nobre 
Deputiicto. contra a minha excommungada pessoa né.o me p6de 
attmgir nessa parte, qn{lrenôo dar-1tte a apparenc1a de·, ineo
herente, ou, ao menos,_ de passivo em rriateria de proletarismo 

( •) Es-te d'iscurso 'não .. foi revüsto ·pelo orador. · 
'· 
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dentro da minha região eleitoral. Mas como S. Ex. est'!-'â ... 
nhou que éu não tivesse ti-atado no meu Estado, <:~de, ahã.s, 
tinha trataclo, <ia questão, eu, _para que S. Ex. nao estra
nhasse- ou não levasse a sua estranheza a outros Estados, 
aprese~tei hoje um requerimento de informações sobr~ os .. 
successos operarias no Recife, onde,_ Sr .. Pres1d~nte, na.o se 
prohibiam conferencias, pelo contrar10, o ~ndustnal, _ou .com::
merciante, ou , que nomo l_)ossa ter o patrao ~~volvia.o. nesses 
acontecimentos. como que comman-dou a pobe1a e atirou de 
revólver nos operados, ajudado pelos soldados <lo Governador, 
ferindo a nada meno'S de -tres grav8mente, um dos quaes at~ 
tinha o nome de Pedro Lessa. · 

De modo que o epítacismo vae, .Jhesmo nas questões no'!: 
minaes, eliminando · os' adversarios ou antipathicos ao Sr-. 
Presidente da Republica! . · 

Em Recife teve:-se a felicidade inaudita de encontrar um 
operari-0 de nome Pedro Lessa, e ainda maior felícidade de 
en.contral' uni patrão _que, ao lado o1Ja policia, lhe deu algun~ 
tiros e o :feriu gravemente ! . 

Esse assumpto, porém, é objecto de um requerimento 
sobre o qual S . .,.·Ex. pediu a palavra, .sempre a11torizada · 
cheia daquelle bello estylo que não me canço de !ouva:r, ill'f. 
capaz de offender ou magoar a quem quer que seja, mas, no 
fundo, tão cheio de garras diabolicas. Naturalmente, o meu 
honrado collega com 1esse estylo irá tratar do assumpto. 

•rambem um outro ponto que não po$so deixar passar é 
o da referencia do _nobre Deputado á· minha chorrivel calli- · 
graphia~. Não tenho, como S. EJ;., aquelle bello talho . de . 
lett~a de Damaoso Salccde; realrr.tente, tenho uma calligraphi'a 
q~e não cheg:a aos. pés da de S. Ex. · Não quero, com isso, 
dizer que S. Ex·. tenha oi: mio1os de Damaso Salcede -
tem apenas o talho de .Iettra. - · 

Rt?spondidos, assim, os pontos incidentes da questão, en
lro na materfa com aquella serenidade com que' o illustre 
Deputado· por Pernambuco costuma entrar nas suas ooníe
rcncias, sem o calor. ~em aquella retumbancia com que cos
tumo fazer as minhas1 porque eu as faoo· com o diabo no corpo, 
emqunnto que S. Ex .. t · antes de proriuncial-aS', ajoelha-se, 
persigna-se e offerece a sua ·conferencia, em espirito, ao sen 
Deu~. • 
. De sorte que S. E~. está, perfeitamente immunizado do 

contacto diabolico do meu espirita. 
Respondidos ass!m os pontos _mais ou menos pessoaee. 

com a toleráncia que S. Ex. dá aos seus amigos de entrarem 
no e:x-ame dessa questão, passo aos outros do _meu requeri
mento, por S. Ex. abordados~ a questão do Departamento do 
Trabalbo, a· questão da Conferencia dü TTabalho, e a da li
berdade de imprensa - da- imprensa operaria. . 

Quanto ô:º _Departamento '·de Trabalho, o nobre Depu
tado: naturalmente, para toear de bem com· meu· discurso, . 
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dadas as referencias ao meu talho d~ lettra, e ao. meu esp~ito 
diabolit:o, disse uma cousa que, aliás, é infundada ·e -só parte 
dé S. Ex. - que o--rclatorio do Sr. Ministro- da Agricultura ·en
chia .de .elogios a minha · inicialiva . sobre a creação do · Depar-
tamento do 'frabalho. :. · · · . 

Não · é. bem exacto. · Si escrever um nome em um relatorio 
é fazer-lne elos-io, eu í'ui elogiado; si não anteeeder o nome 
de · adj ectivos não é elogio, eu deixeL.cte· s~r . elogiado, porque o 

. que consta é o seguinte: <i:O projecto crue tem· o numero u., 
de 1917·;- é da autoria do Deputado ·Mauricio de Lacerda.> 
· . Estão ahi · os elogjos · do · relatorio á. minha pessoa. E' 

verdade que não disse · ·-. .de um Deputado; $eria isso muito 
pouco recommehdativo. para niiin: Con~_igna meu- n;ome, o 
que att.ribuo ·ás relacões pessoaes que sempre mantive com o 
Sr . ~inistro d~ Agricult:ura. 

Béro,' passemos ao projecto .que~ . aliá.s, não é meu, por
qu.e -foi approvado um substitutivo do · Sr. AI varo Botelho. 
Não é meu, porque eu nã<r organizaria, aomo sabe o nobre 
Deputado, um Depa:r.tamento do TraQalho . em que se fizesse · 
a . burocracia da administração, · sem a intervenção doa ope
rarios na direcção ·e fiscaliza.cão das leis operarias. Aceeita; 
porém, · a orientação .burocratic.a, o que ·sempre me intrigou 
foi que· o ct:ecréto de 19f7 não tivesse sido posto em execução. 
Declarei isso. varia:5 . vezes, uma das quaes, na qualidade de ., 
membro da. Commissão de Legislação Social; e S .. Ex .. ta.m
bcm; nessa: Commissão; participava da minha opinião. ·estra- · 
nha'rido que _ainda não tivessemos esse apparelho conector de 
informa<.;ões ·e dados estatisticos p~ra. se fazerem leis. adequa
das· ao meio brasileiro, em IOgar. de fazer leis de copistas. # 

E ra esse meu modo de entender e, precisamente1 ·o do 
Sr. .Ministro da A8t·icultura~ · . · · 

O nobre Deputado transcreveu na · integra· um trecho ·do 
relatorío e vou ler trechos que interessam a esses pontos de 
minha demonstração. Diz o Sr. Ministro: · 

<Para se 1egts1ar oom ·segurança, é prec:ao que se 
tenha observado; e a nossa legislação social só terá ba
ses firmes e· só satisfará. l:J.!S exigeneias e condiçt)es do 
nosso meio, .si. fôr precedida de. um rigoroso inque- . 
rito, pelo orgã.o technico competente, de onde reswte 

- o movimento inicial para o conjuncto de leis, de cuja 
· applícaçãa e fiscaliza.cão deverá ser incumbido o De• 
parlamentp Nacional do Trabalho. 

A inspecção, principalmente pa!';l fi nosso p~jz, é 
base indispensavel, porquanto da. ·observação ·atten~ e · 
dá .pratica . é que · pod~rão ·saliir,, os eiemeiltos seg1µ'0f' 
'{)ara ·a. legislação, so.ciat-, el!l~oràda com .a: aud.iencia do~ 
intere!Ssados e apóif a . ver1f1c~ção (las nec ... ess1dades oc-

.. ourr~tes.-!> · · .. -· ' 
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:Portanto. Sr. Presideníe. o Ministro da Agrieullura, coono 
i.oda a Com1i1is:-:nn de Ll"\g-biac~o Sotial. como toda a gente. 
n~conher,e qur, sem 1>~l~. apparelho, é. impossível: primeiro. 
organizar um eorpo de lei~ sociaes, porque será fazer uma. · 
obra de ~impJf,s cópia das leis estrangeiras. base~da ,!lOS ele·
mentos t11eorico...:~ transportados do P,Studo da leg1sl_aQao_ com
parada para o n(lssn dirP,itO, e nunca fazer uma leg1slaçao na
cional brasileira no meio em 4Jlle o trabalhtt se desenvolve 
em lochü; as suas frir;.Õe~·- d('sde o aspecto mais ou menos me
dieval ou aventureiro do oéste até o aspecto alevantado e 
culto <lo ºlittoral. 

De modo que, lll'S~P meio, essus leis tiOliiaes. deJ:'!?anda;... 
vam ·um di>part.amenl-o informativo, sem o que nos nao po
deríamos fazer leb }Jl'Opnas. mas adaptações, mais ou me.o. 
nos, segundo o methodo empirico cm materia, como esta, ~as 
mais gra·veH (' delicadas, de leis estrangeiras . aos noss~s m
teresses privado:: e pub!foo~. 

O ~1t .• .\cc;csrro DE LIMA - ·Sem o. apparelho <le sancção. 

O SR. l\Ln;1ucrn DE L Ac mWA - Appirovadas que sejam 
essas leis; sem as informacões, não poderâo ella.s entrar em 
e:.-1:ecucão sem o Deparlamenlo do Trabalho . Ninguem diz que · 
esse de.JJal'lamc>nto deva ser creado no dia em que fôr decre- . 
íada esssa lr.i. O. departamenlo já deve estar c-Om elemen- . 
íos de informai.:Õ<»S direct.as ~obre o meio. informações taes~ 
que, nà applicação da lei, •~lle possa fazer uma regulamen_. 
fa.c;ão com 0s pormenores nos pontos que esca.pam á vista do 
!Parlamento. 

· Desta sorfe. impõe-se a execuQão preliminar <lo Depa1'.:. 
mento do Trabalho, não só para haver uma base concreta so
bre a qual a Commissão levante o seu trabalho. sinão 'tam
hemi para qu1• o Gtiverno tenha \una repartição: ou um ap-, ·· 
parelho, qm' o informe de tal modo) a podel' fazer a regu- . 
lamentação des~as leis, e para que estas leis não entrem 
em execui.1ão sem ler sido decreLadas com essas inf c~rmações, 
sem 'lel' sido regularn1rnladas com informações, isto é, sem: 
que o Departamento do Trabalho tenha informado ao Le .. 
gislativo no periodQ da for'mação da lei, e ao E..~cutivo, no 
periodo -Oa sua i·egulanient.aoão_ · . · 
. Só esse . pep'arLainento ~o Trabalho pôde, pefü collecta 
de dados ui:i1iorme.s, methodtcos~ collabo1·a1· nas modificaeões 
Que tae.s 1.1?1s t~<"m <li: soffrer desde que entrem na pratica .. 

O meto r cpelle. de certo modo, deforma, -e o Departa
ir.ento . informa. si é preciso acata.r essa vontade do meio . .
influxo ~xtern~ - ~u :;i é pr~ciso reagir üOntra. esse · influxo1 ri~ maneira a 11lummar oB obrnes ou embaracos . .. .. . 
· 1\i1~i está o ponto d<> vistn, que é, uliás, o do .honrado 
D~putado, qur.. como Relactor do Departament o do Trabalho . 
àef.cndeu b1·illhantemenl.e P-st~s 1d'éas no relatorio preliminar 
e ag'Ora em um relatorio parcial, e estõu certo de que em 
relatorio geral nã'o deixará de vêr, de igual maneira sobr~ 
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este assump1to, tendo ouvido, . c.omo ouvi, no seu discurS-O, af-
n rmar esse conceito ;~ . - · 

· Deante disto chega-mos a ·seguinte conclusão: porque en- · 
tão .o Governo que se encontra, a brac.os co.m esta questão, 
já. não executou . o Dep_artamento d'o Trahalho ? .. . . 

Dir-se-ha- que _é falta · de verba . . Não é: a verba. f 01 V(I'."' 
t,ada .. Falta de pessoal"? Tambem não, pol'Clue o Depal'ta
mento do Trabalho, , creado por nós, foi muito prud"~11te e 
cautam ente orientado, pela simples .. dif:f erenciaçã.o . da lDi
r ectoria do Serviço . de Povoamento em uma repartição que 
corr espondesse aos ·departamentos etµ'opeus . . 

· · Os proprios funeciooarios· j á · lá estãu, · todais as catego~ 
1ria.s foram previstas,a; verba foi dad~ e era só. regulamentar a 
lei que creou o· Depar-tamento do Trabalho cóm uma grande 
vantagem: . é que nesse departamento poderia. a Camara ci
frar a. sua legisiaç.ão"';'deix:ando-o a.inda por um luxo, como or-,· 
gão da inspecção do patronato, de direcção mesmo aos pro- · 
blemas e relações do trabalho com o capital em todos os ge- , 
neros de t r abalho, como agricola; como eommercia.l e- com<> 
urbano, etc. . · ' · · . 

Bast~ria essa lei para..... que tivessemos .feito muito, por
que ha.veriafnos então · comecado, . dentro . do meio ·nacional, 
a observar, a- estudar e -"vêr o que era necessarj_o fazer. A 
propria '. autoridadej nos seus avisos, ··nas suas· providenclas, 
iria crtJaD.do uma esp·ecie de corpo · de princípios e regras · ài'":" 
ctadas, ~ directamente pelo meio physico, vamos àizer assim. 
a que nós temos que prover com leis -theoricaa e moraea. ·· · 
. · Assim, bas.tava essá . creac.ã.9.rpara ,que I)ÓS estivessemas . 

desde. logo halnlitãdos a resolver todos· esses confliotos, como 
<lft demais relacões, .normaes -~ntre o traba.l'ho e o eapitaL 
· Bastava isto. D.esde . i 9i 7" -está creado o departamento . 
Quaµ.tas greves· já houve e em-que esbarramos, nós? Na. falta 
~esse orª'anismo, naturalmeµte indieado para arbitragem ou 
oonciliaç!Lo. · · · · · · ' · · . 

O Dep;irtamento . do Trabalho é o. · org~ismo ·tndicadc> 
para isso · cam a s~guinte vantagem _ ... a de estar informado 
exactamente, dia a dia, muito ·.antes da greve, da vida norma,• 
<laquelle · grup-0 de trabalhadores e daquelle grupo patrona~ 
"de que direétaniente depend~ ; De: sorte que, quando ae dá a. · 
gTeve, o 9epartamento só . é . informa.do dos motivos da crise, 
porque das demais informacóes que._ possam servir de base . a 
n.ma de.cisão sabiamente dada., o Departamento do- Trabalho 
deUas não. precisa.: elle as tem. . .. · . 

· <iua~do, assim, se d'á utna greve em vez de sé ir r.ecor
rer ao .Presidente da "Republica, a braços com os multiplos 
encargos a que é chamado no - exercício dactuelle alto posto; 
em vez de se ir ·ao Ministro. da Viação, como no caso da Leo
poldina . 01.l ao Mfnistro do Interior, inteiramente albeioa á 
questão grevista, deve ir-se a esse organismo. P'Orque~ . quàl 
é o resultado?· Vou -refêrir á Cam!l.ra. . · · · · · · 

·O Dr . . Pires do. Rlo é 'hómem ,notavelmente · intelligente, 
novo., ·s#em ljgações nem..: preconceitos políticos, saliido de · sua 
prof1ssao para ·,exercer· uma · pasta. - · · · · 

e . .:..._vo~ . v~ . \ /~· s .. . . . . 
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Pois bem: quando occorreu a greve · da Leopoldina {e 
"' ~d quero referir-me a es:::;es por·menores). sen:i-pre, nas con
. ;ferenciai;, que tivemo::;, a luta a es.~belecer foi _entre .º pre

conccíto administrativo e burocratrno e a questão social que 
s~ aprei:;enlaYa fóra da administração. e fóra da burocracia. 
O Dr Palhano de .Jesus sentia-se magoado no caso de ser 
cscolh.ido pal'a .irbif.ro, o :Minist.ro em _Ioga.r ·da Inspectol'ia de 
E stradas <.le Ft·rru . Tratava-se d'e yreve em uma estrada ~e 
i'EITO jns-pei.:ciona.da pelo Go·verno FlederaL 

Ouer dizer: O illustre engenheiro sobrepunha o con- · 
ceit.o - administta tivo ou .fisc.al ao conceito da questã·o que 
aJli' era levada. por simples ~xigencia momentanea. e oppor- · 
Luuista, que nada tinha õom o ministro, nem Cl)ID o Sr. Pa
lhano de Jesus. inspector <le estradas de f~rro. Eram 'h<>
mens forrados de parcellas de autoridade bastantes .para re
durl'ir cada uma da~ :partes a c.erto limite afim de chegarem 
a accurdo nas suas exigencias. Essas graves divergencias de
terminaram difficulda.des varias no entendimento feito . . E 
não foi só isso. 'fanto o Ministro como os seus illustres au"'.'. 
xiliares se 00lll)earam no p'Onto de vista de não dar á questão 
uma. soluç.ão relativa .aos traba~hadores, sem encarar a so
lt:ção relativa á compa.nbia, quando, embora ·as solu4}ôes in
terdependessem, no momento para se dar uma sabida ao caso, 
não' se deviam estabelecer dependencias directas, visto como, 
uma, era <le alta indaga.;ão e alto estudo e a· outra:·: uãí' o 
era; a outra era apenas a de acceit.ar, em principio, ~que os 
operarios . ünpam ·Salarios minguados, horas excessivas de 
trabalho e precisavam de garaAtias, para a .§.ua vida e saud'e; 
o que a eompanbia não dava. Peterminada essa aceeitação 
<le principio pela Companhia, esLudar-se-ia, mais tarde,_ qüaes 
os meios ~e prover ás exigencias dos grévistas .em matel'.ia de· 
augmento de salario. · . · · 

Nestas e.ondiçôes pareceu-me ser de feliz solução a greve 
<la Leopoldina. Entretanto, os preconceitos sociaes, buroora-· 
t ico-~. administrativos, preconceitos de hierarchia, todos elles 
se intel'poz-er3m de tal modo, que a.· solu(}ão foi infeliz, e 
·consistiu em entregar-se á ac-0ão direeta o · conflicto entre o 
capital e o trabalho, vin<lo, afinal, o governo a intervir em 
nome da ordem publica, com a força; 

Vê-se, portanto, que ·o Departamento do rrrabalho está 
fa:te-ndo uma falta -notavel. Suppunha-se mesmo que essas · 
greves tivessem sido dirimidas feliz oü. inf-elizm·ente, eotno a do 
!:áes do porto, para os grupos· de idéas ·que se formam em 
torno da soluç:-ão do Sr. Presidente da !Republica: todas essa-~ 
soluços, de todos 0'3 conflictos eminet.emente ca.racteristicos, 
quem as trausmitte, quem as collecta, quem as collec.cioua de .. 
modo a poder, em dado momento, o Parlamento, a propria 
repartição regulamentad.ora invocar como preceàentes? . 

Pois. hem, o decreto relativo· a este departamento, creado 
desde 19ii e que tão sensível falta está -fazendo-, não só para. 
formar a legisla1~ã.o que estamos . elaborando, não :.=6 pa:ra in
formar o Govel'no, uma Yez esta legislação feita, na sµa regu..; 
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lamenta~ão, como para dirimir mesmo as questões que eatã:.> 
vindo diariamente e se vão multiplicando cada vez mais, por 

· que o crescendo é notavel nessa deshormonia, não . ·foi exe
t:uf;.ado. -

Não se tratava de c1~ear ur:(la repartição nova, para re
çrutar funccionarios novos, · com verba nova;· tratava-se, 
apenas, de dar uma certa elasticidade á verba votada para o 
serviço . de povoamento, de transformar a •directoria desse 
ser~iço _ em uma -diredoria de trabalho. de ~proveitar os 
fun~ionarios ahi já instruidos e dise,iplinados para esse ser- · 
~~- . ' 

Quem nol-o diz é o proprfo Sr. Ministro da Agricultura 
no seu Relatorio, · quantj.o -declara: · 

«Prevfato, comQ -e~tá, na lei . que autorizou a erea-
. ção. . . do DepartamentO Nacional do Trabalho, o apr.a
veitamento de funccíonarios · addidos, nos · icargos a 
preencherem-se, e autorizando () art. 28, n. 1, da lei 
n. 3.991, de $ de janeiro do corrente anno, a trans
ferencfa d~ verba, para isso necessaria, certo é que a 
remodelação da Dir~c.toria. do Serviço de. Povoamento 
não póde encontrar embaraco· algum e a sua; realização 

· está apenas 'depéndehdo -dé que seja ultimado o respe
ctiv,o regulamento.'> 

Como se vê, o Sr. Min.istro diz que todos o-a detalhes 
foram ' previstos com ecónomia;. com ~bedoria, e que não ha 
mais embaraço algum para que esta directoria seja uma 
realidade. Apeµas está .. depe.ndenf!o . da regulamentação. 

Ora, eu me recordo, Sr, Presidente. de que, em 191.9, dous 
annos, p-0r~anto depois,. r.eoclamei pel_a . execução dessa lei; mas, 
naquella occa·sião, · sa-hia. do M:inisterio o Dr. .Paqua· Salles. 
Estava -eu inf_ormado de que S .. Ex. t~~ha a questão perfeita
mente estudada para uma regula!J!~ntacão definitiva. Entre
tanto,. achando que, ao deixar a pasta; não lhe era airoso en
tregar uma repartiÇão nova regulamentadai nos ultimos dias 
de gestão, pai:;sõü ao · seu -successor a'. direccão do departamento 
pu:bfü•;o sem decretar a rég~lamentação respectiva-. . 

O seu ·successor, ·apenas empossado, recebeu da tribuna; 
portanLo, o meu ap.pello n.os mesmos termos em que o estou 
fazendo agora; e neste appello bem me recordo que assegur.ei 
a S. Ex. que o trabalho da Comlliissão ·ãe Legislação SOcial 
8eria inuito falho de idéas, · inteiramente empiric.o, a conti
nuar' seni inf ormacões desse departamento. ·Para juntar o 
:facto á·s palavras, requeri · inf ormac.ões dos Gçlv'ernos dos · Es
tados e dos departa.,mentos, onde os· houve~se cread-0s; crea... 
dos, já . se sabe, nos mol<Jes mesmos burocraticos do actual 
decretado- · · · 
· Vieram-me as informações de S .. Paulo e _t.elegrammas 

do-s Estados. Basta cotf~jar as informac·ões qué m·e foram mi
nistradas . por S. Paulo C\Om os _tel-egramm.as pro0edentes <los 
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. . 
out~os Estados para se ver o valo~ .de. um~ reparticã9 ssta
tistica desta ordem e o que. ella pooe rnsp1rar ao legislador; 
porque o relatorio do departamento de S. Paulo, os "<IUadr-0s e 
informac.ões são lJedeitos; ao passo que os telegrammas <los 

· govern.adores - vamos por exemplo, ao de Minas - este in
iormava que as horas de trabalho eram 10 e .o salario minimo 
1$500. Em dezembro do· anuo em que recebi estas informa
ções, fui a Jufu de .Fóra, ~ue é o centro manufactureiro por 
excellencía daquclle Estado; pois bem, encontrei 14 horas de 
trabalho e salario de 500 réis, quando o Governador infor-
mava que os inenores :;anhavam 1$500. . 

Quer dizer que ª·' iní'ormacões que lhe passaram não eram 
exaa.Las; mas, S. Ex. não tinha melo de contr.olal-as, porque 
as recebia ou dos presidentes das - Oa~aras ou dos proprios 
dono~ de fabricas. 

' 

Qual foi o resultado ? Ao chegar a esta Capital, . houve a 
grande greve de Juiz de Fóra; e, pela accão direeta, os ope-. 
rarios conquistaram a diminuic,;ão de horas de trabalho e .o 
augmento de salario. .. -

Ora, em taes condícões, estou mostrando que não se 
:póde fazer trabalho util sem esse departamento; e a propria 
· Jegislação que ahi está é uma bella obra de theoria; fóra _ 
disso, são as informac;ões directamente colhidas por nós. sabe 
Deus com que esforço e muitas vezes com· que maior traba-
lho para escoimal-as dt..:s vicios de origem. · 

São estas us informações unicas com que temos lidado, 
sendo que do Governo Federal não só não vieram as do De
partamento do Trabalhe, como nenhumas outras, ·nem por· 
telegramma=-- nem por o:t'ficios. '· · . 

Os Governadores · quasi todos attenderam, é verdade que 
um anno depois. Mas, o Presidente da Republica, ·seus Mi
nistros e subordinados, não attenderam, nem para dizer que 
haviam recebidc· esses officios. · ·· . · 

Poder-se-ha allegar que não responderam, porque. 
nenhuma informação tinham a dar, mas sempre haviam de 
ter uma. pelo menos: sobre os operarias do Estado. 

Sob1·e estes, porém, nenhuma infarmacão mandaram. · · 
Porque o que é sabido é que a situação dos operarias do 

Estudo nada deixa a invejar aQ operariado privado, e muitos 
cutros; o operariado do Estado· trabalha mais e tem salarios 
muito menore.-, do que os das officinas particulares 

Basta accentuar que, em 1.91.7, no Arsenal de Guerra · 
desta cidade o Sr. Ministro Caetano de Faria, levou um grupo 
de Deputados, para vísltar a fabricacão de granadas e. elCJ.;. 
giando a sua ol'ieutação, lhes disse: <1.:Tenho aqui menores, a 
quem pago salarios de 500 réis e i$ diarios e que fazem tra-
balho de adulto~.> · 

Essa. bella orientação, mostra bem como estão as otfi
cinas do Estado. E .. para prova .disso, não se precisa. mais 
do qu~ as reíeroucias contidas no apoio dos operarios da · 
União ao projecto do Sr. Paulo de Frontin. referencias em 
que elles descrevi~m a sua situacão. , 
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. De .sorte ~e se .está n ver · que o Governo, pelo meriàs 
nessa parte, poderia ter mandado . . inf ormacões:. mas · não 
mandou, nem- essas nem outras · quaesqu,er. . 

. Ora. nessas condiçõés, é o Sr . Ministro usar de sua auto
ridade junto ás suas repartições para que sé ultime essa 
regulamentação .. Ella não : é muito complicada; e; como se 
trata de varies .servicos creàdos no Departamento do ·Traba
lho, basta que. S. Ex. vá. r~gulamentando, á proporção que fõr 
pondo em tratica o servico · de ·colonização, o serviço de po-. / 
voamento, ·· o servico de patronatos agricolas, e pondo em. pra
tica vutros sef\ricos creaãos pela lei. Não é preciso sahir de 
uma vez, de chofre, um-. corpo: de regulamentação. . . 

Assim, · essa _opportunidade se _offerece ainda ·tres a~rios 
·depois da lei, para que ~u peça ao Sr . Ministro da Agricul.:.. 
tura· que ponha· em execução, o ·Departamento do Trabalho, 
se bem que me pareça, a sua ·reforma .:se imponha . Essa re._ 
fOrma já foi lembrada no relato-rio apresentado -pelo nobre 
Deputado ·por Pernambuco, quando mod~rnisou essa insti-
tuição. · · 

Fracassaram os Départam~ntos de Trabalho~ · porque 
esses se limitaram· a ser repartições de estatistica, quando o 
seu papel social é. o de entrar· nos conflictos e procurar den-
tro delles uma .. orientacão. . : : · . . 

. . A ordem sooial -foi . fracassada, · porque. dentro dea:lle 
Dopartainep.to, nem patrõe.i:i nem operarias tinham represen"." 
tação, apet1a$ o Estado. · .· . . . . . · · 
·· . Ora, no projecto dô nobre · Dépuiado, esae··obioe, esse em-· · 

baraço :foi removido. . . · . · . , . . . 
De modo que . ó· Sr. Ministro .. póde bem comeear por 

adaptar o Estado a essas novas · funcções que lhe confere o 
· projecto, es4'_ndendo os tentaculós dessa orgazinacão ·a outros· 

· pontos espec1alissimos da questão. . - .. - . , . . 
Passadc- assim, · nada mais tenho a fazer Junto ao ~sr . · 

Ministro, do que corisàgrar . estas · palavras para o appello que 
lhe faço: · . . . · 

. cPensa este ministerio que não mais· é possiv~I · 
sustar ·tão. ntil reforma que attende · a interesses .tão · 
momentosos. · · · · . 

Cumpre ao poder publico ·regular ··e ~esolver uma 
série de problemas, que, apenas, se acham esboçados, 
'devido. á ausencia de leis, podendo-se mesmo affir
mar sem r~ceio de contestação que . é preciso f~zer 

. tudo, porque ·: o pouco que, nesse terreno está feito, 
éxigoe prompta ;remode.Iacão. · · ·. · ·. , 

Nessas -ordem de idéas tem· o Ministerio d&. .Agri
cultura· cogitado · do assumpto · parallelamente ás 

. reuniões, que . rae realizando a · Commissão.·· consultiva 
de accidentes ao trabalho,- pretendendo com 'a maior 
.brevidade tomar. :effectiva .a instsllaoãa- .do · Dep&rta-

: mento Nooiolla-1 do . '}"raba!ho.> · 
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Contentava-me que à brevidade fosse para já e não para. 
àaqui a tres annos, como aquella que se observou -qua!Odo a 
lei foi decretada. 

Passemos a outro ponto. 
O honrado Deputado traz as informações do Sr. Ministro 

do Exterior· so,bre a 1'.onferencia do trabalho de Washi!ngton e 
me diz; .á gu1za de consolação : illispense isso. Temos es.tude> 
muito melhor. V. Ex . mesmo já c-0nhe\:e essas conclusões da 
c."Onferenci~ particularmente. Não precisa, portanto, de, offi- _ 
cialmente, insistiJ· por ellas, porque já ha trabalho aqui, me
lhor do que o feito em ·washington e as_ informações de que 
V. Ex. carecesse para ronfirmar o seu juizo, V . FM., parti
c.ularmemte, já teve. )) 

E' a tal questão àa ·fórma nas informações -do Governo. 
Em primeiro logar, as informações que tive vieram-me 

por via inteiramente pessoal. O Sr. Deputado Fausto Ferraz 
tinha. enviado um exemplar dessas resoiu<;ões á .redacl}ão do 
O Paiz; 0 Sr. Deputado José Lobo, Presidente da CommiSSão 
d.e Legislação Social, em palestra com um dos redaetores do 
jornal, obteve essa impressão, e eu fui encarregado pelo Im
pare'ial de fazer uma a.preciação sobre as conclusões dta con
f ereri.cia de Washington. Dados os meus p-0ntos d-e vista, na:
tural era que só acceitasse fazei-o com a minha assignatura, _ 
para ter a liberdade de apreciar a meu modo, e então publi~ 
quei uma série de artigos relativ(ls a esse assum-pto, criti
cando as resoluções do Coogresso de \.Yashington, e nos quaes . 
affirrnava ju&tamente isto: · que a oonf erencia Linha ficado 
cm um mínimo, aquém do · minimo em que _está a .Com.missão 
de_ Legisla~ão Social do Brasil . Sobretudo, chegava a esta apre- . 
ciaçã-o, porque a conferencia foi organizada, desde o princ.i
pio, para baixar ao minimo dos minim08 _ ~sas co.nelusões, · 
visto corno a proporção nã-o Pra nada igualitaria para _opera-1 · 
l"ios e patrões. àesde qu" aquellP.s Ró. liribam um quart.o dos 
vo.t.os da assembléa, o q~e quer -dizer que constituiam ro~!llO
ria forçad.n. e. eram derrot.ados. A$ conc-h1 RÕB~. T1ort.a-nt o. não 
podiam guar&ar sinão a urna apparencia, que a outorga de _cer
tos . be~eficios. feita pelos patrões, em maioria. ~emrre- pro 
pudor, havia de ()!Uerer rP.sguardar. P- foi disso qu<:· rrsultou o 
tal minimo da coa!erencia. Isso. por1~m . não exclue qu~ peça:
mos1 ao Sr. 'M1i:n.istro ·_do Ext.erior a maior nrgenri_a em ra.eti
ficar P-ssas conven('ões. Porque? Porque 0 Sr. -Ministro do ' 
Exterior, enviando a sun meli~agem, de nfaneira capaz. para 
que a {")amara Se pronuncie, f.erá prest.ado ·P.SSf'. serviço: que -
a propria Camara Brasileira. votando essas convencões, dará -. 
;! Commissão de Legii::lai:ão Social mafor circulo paTa ahran
ger principios <iue a <Xinferencia àe "'Washington -não (fuiz 
esi.a.belecer P. si> robustcr.nrli a inir..iativa. dessa mesma Com
mis!"!ão: ao passo qu~ porlf\'rá o réta.rdn.ment.o de uma rat:ifi.
cação de~~a ordPm importar em ·ser r.om~c;ada a Casa pelo 
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teeto. De ·facto, entramos a legislar· sobre materia de- tra-' 
aalbo, em uma lei interna sem dar âttenç.ão a compromissos 
exteI'l!los. E' verdade que muitas. dessas resoluções são opta-. 
tivas, mas, ·outras são mais ou menos taxativas, si bem que 
não tomem ..caracter imperativo. - · , 

Ora, nessa· situação, o Sr. !Ministro do ,Exterior já. devia 
ter informado a Carpara. Pedi informações e ·S .. ~-, com 
aquelle bom humor riS-Onho com. que encara ao, turvo hoi-i
zontes da politica externa, quer eurapéa, quer ame,t.'ioo.:na, disse 
que não tinha essas informações, que o caso era com ·o %i
nisterio da Agricultura. Achei ·estranho, e o honrado Depu-' 
tado Sr. Andrade Bezerra, como que reaí'firmando a orien
tação do Sr'.- Ministro do Exterior, leu aqui o resumo do re
Iatorio do Sr. l\'Iello Franco, enviado a esse mesmo M-inistro. 
que cpnsta de seu . relatorio, ora distribuído. · ·. · 

O SR. ANJ;tRADE BEZErutA -· _ O rel&torio foi' presente ao 
pr~prio Sr. · Presidente ct.a Republica.. · 
_ O. Sn. · M:A.u-Rmro Df/ LACERDA .- Ainda. melhor : si o rela- · 
torio é feito ao Sr •.. Presidente da Republica, mais". me ajudai 
o honra® Deputadçi-. Tanto podia vir pelo Minísterio da Agri-

· .. cultura, · çom4J pelo· do Exterior; mas· tanto s.6 póde vir pelo do 
Exterior~. ao, que consigo alcanldar na minha insciencia em ma
.teria de· Direita Internacional, quanto· ·em se· cogitando da 
converu;ões internacionaes não . ha de ser tratado o. assum
pto .pelo Miriisterio· da: Agricultura; seja elle qual fôr; pri
meiro tem de .. vir pelo, 11\linisterio do Exterior, e depois do 
Brasil adoptar as conclus'Çíesi é que passa a írlãteria a sel" 
d1a .alQada directa do Ministerio da Agricultura .. 

O Sr. ·Min1stro do Exterior, depois. de me haver devolvido 
o . pedido por essa f6rma, enviou l:i. Camara Ufn outro officio, 
no ·qual dfa . que fazia a remessa do relatorio ·apresentado .pelo 
Dr. Carlos Sampaio, . r~messà aliás que já não tinha mais 
ràz.ão de ser como novidade., porque o Sr. Deputado Burla .. 
ma.qui crias antes lêra .esse relatori0 ida tribuna e o transcre
vera no seu discurso, em QUA o oobre Deputado nega a exis-
1.encia da questão social · eom .os mesmos í"undamentos com 
que Poi:;si negára a existen~ia scientifica e historica de Clhristo. 

O' Sr. Ministro do Exterior diz que, quanto aos outros do
cumentos, a qu~ iie refere o citado officill~ .a sua. Secretaria. 
de Estaf'.lo, por t~lP.grammai so.lfoitou da embaixada rto Brasil 
em "Washü1gton a remessa dos mesmos em duplicata. 

Eis 0 teôr integral do . officio: 

~Mini~terio . da.S,Relacões- Exteriores - ·Rio de Ja-
. neiro·, 24 de j~o de 1920. / · 

Sr. 1" Secretario da Gamara dos, Deputa<!-0s - Com 
referencia ao aviso n. 65, .que V •. Ex. me dirigiu em 
25 de maio ultim,o, tenho a bonra ~a' .passar. ás. suas 

J 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 23/00/2015 11:39 + Página4 3 de 73 

'\ 

ANNAES DA GAMARA 

mãos cópia do relatorio apresent_ado pelo Sr. Dr. 
carlos Sampaio, delegado do Brasil á Conferencia do 
Trabalho. 

Quanto aos outros documentos a que se refere.º 
supracitado ofHcio <!e V. Ex.. ,evo ao 'seu conheci
mento que esta Secretaria de Es~ado, por tel~gramma, 
solicitou da Embaixada do Brasil, em Washmgton, a 
rrmessa dos mesmos, em duplicata. 

Aproveito o ensejo J?<:ra renoyar .ª "Y. · Ex~ o~ pro
testos da minha alta estima e mais distmcta cons1dera
ç.ão. - Azevedo Marques.~ 

Dabi eu deduzi que o Sr. Ministro tinha os documentos 
e não m'as quer1a dar. Declara que os solicitou de W~n?-in
gton em duplicata. mas elle tem esses documentos no Mimste
rio do Exterior, e allega que demandam seis mezes de traba
!ho para serem tra.duzidos. 

Confesso, Sr .. Preúdente, que o convite de S .Ex. para 
ir ú Secretaria do Exterior examinar os documentos e vêr 
o que di1iam, mesmo e~ confidenciaes, me foi muito grato. 
Por moU\"os de molestia não pude ir á Secretaria no dia 
aprazado, de sorte que não fiz, esse exame, e, natural~et;J.~e, 
porque o tempo urge e não sou eu só quem tem o direito 

·de conhecer es!õ!as peças, renovo. o pedido por intermedio da 
Camara. Corno o nobre D~putado não trouxe os documentos, 
claro é qne esse requerjmento deve ser approvado, salvo si 
dü•pensamM as informaceõs do Ministro do Exterior. 

Passo agora,· Sr. P re~idente, ao ponto policial <lo discurso 
de S. Ex. Disse o homado Deputado que a policia,· no seu 
flPOC:Nlimento qunnto n redacção de um jornal proletario, ti
vero. t~es motivos. que o .iust.ificam : primeiro, houvera a per
t,urbacão da. ordem externa, em manifestação de caracte!' 
subversi..,o; segundo, usára a policia de um direito. entrando 
naquella r<"dacçãot porquanto, no predio em que ella se en
conl ra. e:df'tr uma casa de commodos, e a autoridade necessi
tava ele dar busca para verificar si lá havia armas defesas, 
pertencent PS aos grupos que alli se l'ecolheram da rua, onde 
a cavall~rin, mais ou menos os varrera; terceiro, que, pene
trando na 1•eàar.i:-~fo. rr policia i:ce norteara pela maior cordiali
d?d~ e urbnLidadr na busca realizada nos moveis daquelle pe
r10rl1co, ·tendo mesmo :i dita de esfolhear umas tiras de ar
tig~ meu. qne N·a. entretanto. 111egival pela. horrlvel gra
phia ~ .. Dnhi rf'suJtou para a policia um sagrado respeito ao 
si13'ill~ µrofi~~iona1: não viol9u o artigo do jol'tial,. não in
fringiu o sPgredo. Nuturalme11te. não violou porque, tentandl) ; 
imt.enc!er. não C'ntendeu. e sQ viu que aquillo era ininteilegi-. 
vel. Oner dizer que. o acto criminoso foi praticado: procurou
~e ll!r, ma!\ a. Iettra não estava ao alcance dos ~sbirros {lOli-
CiieS, e ficou intacto o art~. · · · · 

-· 
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Este, aliás, · nada tinha de subversivo, era, . a. ··nein dizer, 
U:in artigo do Dr. Epitaefo Pessoa, e tinha · este titulo: 4:0 Sr . 
Dr. Epitacio tyrannicida>. · · 

· Eu · trariscrevía discursos seus de 1892, nos quaes S. Ex. 
se referia ao empastelamento de . um jornal do seu Estado 
natal. E ·em virtude dessa violencia e <las ameaças a outras 
redac~~õesl ameaça~ muito . menos graves do. que os factos des
enrolados agora em fre,_nte ao jornal em questão. elle dizia 
que . ,corit.ra semelhante mvestjdas do poder PUblico os cida
dãos de\.·iam armar-se dP. bacamarte. . . 

· E eu :faiia então cs_se cQmmentario: deho que a ·arma 
é pouco limpa, é . mais 11ropria · d"e bandidos da Serra Mo~em~ . 
que de homens que queiram _pôr á prova o seu · civismo contra 
os ex.cessos da forca public~~. . · · · . 

Mas, o aetual Presidente . da Republjca, na.quella época, 
partia, do principio de ·.que os fusts da policia•,eram· equiva.....,. 
l~nte, a.o · bacamarté dos bandidos, · porque ·aquelles agiam pot 
ordem de um pOder usurpador tyranioo, corno S. Ex . .consi
derava o do Marechal Floriano Pei:X:oto, o que, tambeJn, ·no 
seu ent ender, eram dirigidos -no sentido- de serem assaltado.! 
os Estados ·e de tolher a liberdade de- pensamento ... 

. J.eio' o árttgo, todo ellé . relativo _a. ·palavras do Sr. Epi~ 
tacio Pessõa contrarias ao Marec:hol · Floriari.D, tendo apenas 
uma reférencia~ ao nobre . Deputado Sr . Octacilio de Albu-
quer. · · 

-: . Y-OiES DO PASSADO -:" O SR. EPI'JJACIO. T:YRÀNN!OIDA 

~vanios hoje ver e.omo o actual sustentaculo d8 
~utoridade e pa.e, segundo o Sr. · Gordo dos projeõtos 
de lei .contra as campanha$ subversivas d& autoridade e· · 

. das leisr fazia naquelles fogoso~ tempos de opposicão, 
incitamento a verdadeiros ôl'imee. oontra os poderes 
cohstituidos. · 

F.M PUNHF.M O BACAMARTE 
___ ,,. 

. . Um jornal para'hybano tinha sido assaltado pol" 
·. ~oldadps do governador seu adversaria e outro intima-
.. · . do a mudar de diI'ectriz . .-- ·. · . . 

O Sr. Epitacio ; inflammado arengava nesses· tem-
pos com coragem: . 

. cSr. Presidente; . • estes factos não se commentam . -
Ou a 'lei é. uma validade. e a auwridade deve ser a pri
meira a .pre~tigial-a e c:umpril-a, . ou então,·_· muna--se 
cada . cidadão de um bae~~rte . p·ara se precaver contra 
ns investidas do poder publico. . . .. . 

. Como .. se vê o honrado Deputado não aconselhav:a a 
dY,namit.e, peculiar aos canarchista~>, mas o bacamarte 

. - . bem .pouco civi_~o7· arma . predileta.' dos . salte&dores ·e 
\ 
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bandidos profissionaes dos rincões da Serra Morena e 
da Calabria. dos ominosos tempos do Fra-Diav<>lo .€:\ 

Mussolinos .•• 

A U.BERD:IDE DE PENSAMENTO 

O Sr. Epit.acio, qUe hoje manda insinuar aos seui; 
folicularios uma lei de imprensa e requisita . do servi- . 
lismo de certos legisladores um decreto contra a liber
dade de pensameDto, chrismando de «anarchfstas.,, 
todos quP- pr2ticare:m ambos, ou vive perseguindo-os 
como «liberlarios> nos seus conluios com o Legislativo, 
para a ing,Joria tarefa libertieida em que jaz engolpha-

. ·do, em 92 defendia os referidos direitos para a sua 
opposição. na su.a Parahyba. . . 

o· Governo q;pela sua honra, pela .. honra da Repu
blica, de que devia ser o guarda mais solicito, não de
via consentir'> que «com o mais revoltante desprezo pela . 
lei e pela civfüzacão:s> os instrumentos dos governos 
locaes e federaes «estivessem en.."tovaJ.hanào a Consti
tuiçãô republiean:l'> com os seus actos de ~oppr~ssão 
brutal e covardé:i>, de ameaças, intimações e «assaltos» · 
ao~ jorna~~ e jornalistas inàepende.nfes ou seus corri~- ·., 
1 igionarios delle Epitacio . 

. Entendia então o luminoso pa.redro q\le tanto · e!le 
como os governistas - «honrados ·defensores do gover- .
no:i- - tinham. como igualmente respon~aveis pela 
guarda da Constituicão e prestigio . das. inst.ituicões 
actuaes., de <:conseguir uma .providencia contra esses 
attentados~ easo a ~oz da opposicão não chegaase até o 
throno do ~ntão Pre@._dent.e da Republica que semelhan
tes factos não são aigno~ dP um governo que adoptou 
Mmo divisa manter sobre t.udo a inviolabilidade da. 
lei.~. 

R dizer-se que foi esse · m~mo homNn que alguns -
decenios depois, tornandC> «Victimas das tropelias da1:1, 
autoridades quP. a inda são rlelegados do Governo · Fe
deral» os jornae~ proletarios, suspendeu-lhes a publica
~ão .. iustificou-a P. prqeessou seui:: redar.t,ores. como o, 
Spm·tacu.s e a Plebe, empastellou a ult.ima e fechou os 
correios a. ambas. . 

Dizer-se que, si estes não eram bem jornaes, como 
ell~ mandou o Sr . Torquato sustentár, no parlamento. 
o era a Vo: do Povo, cujos redactores prendeu na ul- · 
ti.ma greve geral, e que o era a Folha, jornal burguez, 
que como opposicionists, tal qual os parahybanos cie 
92; foi r esgada pelos esbirro~ da sua policia «em· plena 
luz meridiana» nas ruas, por ~individuos sem criterio e 
sem civismol), não da «capital de um · Estado» mas da 

• propria capital <la Republica, por ori;lem do Sr.; Epi-. 
.. .. . 
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taeio que- em ·92 se d~ig.ia a respeit<) de -fa(}tos identi
cos, .da seguinte fórma a toda a Gamara: «peço, pois o 

· concurso ~ de todos os meus c91legas para a victor!a desta 
ca11sa, qut: é uma causa de honra. para. o ·pro.p.rio go
verno, para a civilização e para a Republica.». Como 
o Sr. Marechal Floriano tem o Sr. Epitacio em 1920 
«se conservado surdo ·a . todas as reclamações~ «e peor 
que· o «consolidado.,r~, elle .pede lêis contra os que escre-

. verem, fallarem, desenhar.em, usarem de qualquer pro
cesso graphico ou oral, para fazer a apologia de aetos 
contra as autoridades, a ordem e . as leis,. 

Veremos, a ~eguir, o ·íllustre tribuno, a p~ito des
coberto fàzendo a apologia da revolução rio-grandense • . 
Mais :para deante, ao autor ·moral da . lei Gordo :para 
punir os que provocarem· com essas apologias os mili
tares, veremos tambem pratieando esse" grande· crime. 

Basta, por hoje, concl~ir este retrosn,ecto com as 
palavras com que ba 3v annos puxados o tribuno nor:... 
tista defendi2 a liberdad,e de. _pensamento contra s.ctos 
precursores dos seus e ·das .suas leis gordas.~. 

Sr. President.e, não preciso reproduzir aqui, arti
gos da Constituicão que. são por todos nós conhecidos. · 

' · Não. tenho nece.~~idade, pois, de dizer que, pelo 
· art.. 72, § 11, da C.a:-ta Constitucional; -é garantida, em 
todos os assumptos; a livre · manüesta(jão do pensa-

: mento pela imprensa ·e . pela tribuna, inqependente
mP,nte de censura, sujeita·ndo-se cada quat_pelos abusos 
qu.e ç,ommetter, ma.s sómep.te nos casos e pelo modo 
taslabelecido em leis.' . . 

Estayi!. tão de accõrdó com o artígo da Constituição 
que não se limitou a lêl"'.'o mas -fez delle um P'3riodo do 
SP.11 incisivo diseurso · opposicionista. . ' . . . 

Hoje, S. Ex. entende que deve . restringir · com ieis 
orrlinarias a ampla garantia que invocou em · 92, para 
sens amigos ou confrades. a()s que com elle não com-
mungam como o capitão Bú,rlamaqui. Está regulando. 
Sob:rp esse cn·pitulo de lib~rde.de de imprensa teréi 
occasião de recapitular as doutas. op1niões do. Sr. Epi
.f.acio. Sim. porque eu não sou como o. Deputado, Sr. 
Octacilio, ~eu amigo e conterrane0 que não o lê; eu o 
leio e aprecio, si bem que muitas vezes divirja, os seus 
.amigos. mais chegados··· como aquelle meu · collega, não o 
leiem e o. apreciam~ porque não pod~ divergir. · 

· · Ha, apenas, cpmo se -deduz, essa pequena diff erenca 
ent.re nós. ~ . . :i> - -. :Maurfcio de -La,_cerda. . · - · 

Esclarecid-0 este ponto, referente ao artigo. ·disse o nobr·e 
De.p\1tado que. feita a . busea ·na. "redacçã.o. nãó s~ .ene.ont.rou 
i.tma arma. · defesa. - ; · 
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..F.m primeiro logar, vou ao ar311mento do nob :e Qt:;pu-· 
tado: houve desordem na r~a. A Camara ter~ occa~iao de 
verific:ar que o documento lldo por S. Ex. ~.de origem e 
cunho meramente polioial. S. Ex. leu as .n.ot1c1as no Jornal 
do Commercio, jornal que agora. está mmto entrancado em 
transaccões financeiras com o governo actual, como, de· resto, 
sempre andou entrançado com os governos. 

Pois•bem: essas noticiaa dizem que os redactores da V-oz 
do Povo tinham convidado para sua festa. cj.e inauguração 
os operarias, pedindo-lhes, com o objectivo de !azer reclame, 
µara o seu jornal, que fizessem a comrnemoracao eon.i algum 
barulho. · 

A Camara verá, da convocação que vou ler, que nenhuma 
Yez nella se encontra essa express~o. E' a .seguinte: 

tl NOSSA PROSPERIDADE - A SESSÃO soLE..'\rNE DE HOJE 
- INAUGURANDO A SUA NOVA REDAGÇÃO, A ~oz DO'.' 
POVO~ DEMONSTBA A EFFICIENCIA CR ·sCENTE DO PRO
LETARIADO CARIOCA 

, . 
Inaugura-se hoje, em todo o. primeiro andar do 

predio da rua da Constituicão n. i2, a nossa nova re
dacção. Deixamos a Avenida para melhorar, pois o 
apartamento que lá occupavamos era insufficientis
simo para attender ás exigencias actuaes da nossa 
prosperidade. · 

·orgão proletario, dedicado exclusivamente aos in
teresses dos trabalhadores, sem ligação nenhumá, ab
solutamente nenhuma, com os piratas da politicalha, 
ou os exploradores capitalistas, a voz, desde seu ini
cio, conseguiu manter uma posição social de grande 
destaque. · 

Todos os entraves possíveis tivemos pela nossa 
frente. Todos os obstaculos se levantaram contra nós 
Todas as opposic5es M nos ergueram neste longo·, b~ 
t.~lhar d.e seis mezes, em que sempre lutãmos :pela jus
tu;a. so~ml. contra o abuso e a prepotencia, a violencia 
e o crime, sobre quP. se assentam o governo e a bur-
guezia. · 

Accre~ce a tudo issl? a incomprehensão de al~ns 
eompanhe1ros que, por .mconsciencia ou personalismo, 
por vezf':~, nos tcem contrariado. Mas a verdade sempre 
reluz e impl'Je-se, espancando as trevas densas dos in
teresses vesgos ou cegos. E , assim, a Voz do P"vo 
sempre _venceu a tudo .e a todo~ e desfrncta hoje o 
praz.er immenso de me1_0 anno ae lutas· que são vi-
ctorias. · ' . 

. Orgão o!ficial <la Federação dos Trabalhadores do 
Rlo de Janeiro, temos o apoio. dá Federacão de 'Vehi:.. 
culos e amparamos a· Federação dos, Trabalhadores. 
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Maritimos e e1asses Annexas. Somos, desta . ~odo, os 
mais lidimos representantes de todo o proletar1ad<J or-
ganizado ào Rio. . . . 

E' a maior hom·a que · pod1amos almeJ ar e que 
Lante nos commove e confuu~e. . · , 

E ,para honrar esta co~1ança que em nós aepo
sitam as organizacões syndicaes· desta metropole br~
:sileira .somos capazes dos maiores esforços e sacr1-
fieios. E' nosso dever. 
· · Em seguida á rea1iz_acão da -cqpí'erencia, os cam~
ra.à.as acompanhados pela · orchestra _?a __ Construccao 
Civil virão á nova redaccão, que,. então, ·será · fran-
queada ao ·publico e inaugürad~.> '. · . 

Estabelecido que não houve programma ·pah que os ope
~·ados fizesse~ barulho, com o fim de recl~me pa:ra o jornal, · 
vámo:; -ve:dficar como se deu esse baru'lho. · . 

Pela' represeiltacão dirigida por aquelle jornal offendído 
a Assooiacão de · Imprensa, e que já é conhecida: . do publiieo 
e da Camara, os Srs. Dep'\ltados terã.o sciencia. do facto~ 

ESsa irepresentacã<l, .. está ·concebida·. nos seguintes· termos: .. . 

~so PROTBST~ P$ANTE A .A.SSOCIA.çÃO. ·BftAslL1cmA DE 
. . IMPRENSA 

',_ 
:aio de .Janeiro, .. 20 de\julho de i.920 ·-sr. presi

dente ··da . Associa,eão Brasileira de Imprensa - Pnra 
conhecimento da imprens~ nrãsileira, de que sois au-

º torizado representante, pedimos venia· para relatar-vos, 
em :rapidas paolavras~ os .segumt~s ·factos, que acabamos 
de· pr_esenciar, cheios de indignaÇ.ã.o e de vergonha.: · 

. · Inau~râm<?s. ~oje I\gssa nova aal~ 40 ·redacção, no 
iº andar do ed1f1c10 da rua'da Const1tu1cão n. 12, eru 
cujo andar terreo já funccionavam nossas ofíiciuas • 

. ·De.Sejando emprestár a este aco-nt.eciihento - modesto, 
mas grato ao nosso esforQo _:_ uma. nota. de cordeal so

. lidarieclade entre os trabalhadores, de qufl· somos or
.. ' . gão; Jc.onvooámos uin,a, . s~ssão s?lemne que se r~alizou 

e.ffectiyamente na sé.de da . .t\lllanca dos Operar10.s em 
Calcado, rua José MauriciO ·n. 46, e na qual fez ueo da 
palavra o nosso director, professor Alvaro Palmeira. 
Terminada . a se.5são, a massa proletatia, que a ella 
accorrera, veiu em cortejo até a casa onde trabalhamos. 
A multidão era · grande. Parte deUa subiu á nossa re
da~cê.o e. outr.a parte estac'ionou na rua, em frente do 
_edifício. Momento de . naturtQ ·expansão,. tínhamos · to
Jos o enthusia.smo no coracão e· a. alegria a transpare;. 
cer-uos .dos semblantes. Muitos cantavam' a lnt(Jf'Aa
cionai; o h~mno · commqvente do prole~U.do. Foi en
tão que um/ dos nossos companheiroa de trabalho, 

/ 
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!\Janciu :JlonJefro Teixeira, assomou á sacada e dirigiu 
algumas ::;eati1.fa.-; I! vchernente.s palavras de saudai;ao 
a todo:-; quautu:; no>; vinha~11 anim_ar e col!for·tar com 
o apoio ue' sua pi·csença. brllou ar~1da, ma1!'3 umil; vez, 
Alvato !Jalmeira. :Nesta allura comer.aram o.:;. iaclo::s 
que vo:; 1~uetcmo~ mai :; pa~·l)c.ularmente relatar. 

t;avallcrürno::' · de poht1a, postados provocadorà
mcnte im :-; immcdiações, avançaram para .a multidã~, 
<bspersando-a peila fo1·ça brutal dos ir~acà.onaes que 
montavam r~ dos char.falhos que empunnavam. Esta
beleceram:sé correrias, comq é faeil de · preveir. Mas 
cm pouco, l$e;o1 novidade maior, dispersa.v?--.se a mui-: 
tidão. Todavia permanece~·am os cavaJlerianQs em pe 
de ~'Uetra. 00111 a :c-0stume1ra arroganc1a, e · aggregados 
de 4:Viuvaii alegres», guardas -civis, agentes, deiegados, 
officiaes da Brigada. Nosso director, professor Alvaro 
Pailmeíra, foi intimado a comparecer á Policia Central, 
a chamado Jíreoto do Sr . Chefe de Policia. A segujr, 
alguns ~gente.-:; penetraram· em nossa reda.ccão e pren
deram tl nosso companheiro Maneio .Monteiro Teixeira·. 
E não foi tnd-0 ainda. :Momentos depois outro magote 
de policiaes, composto de dele&ados, agentes, officiae.si1 
frr<>mpeu bruscamente em nossa -sala . As.sistimos, en
tão, estupefactos, a este espectaculo edifica.ft't.e: todas 
U's gavetas das nossa.s ·mesas e todos os a.rmarios foram 

. arrombad(is e .revistados pelos- referidos policiaesi. Es
te.s são o;.; factos, Sr. Presidente, . que acabamo.s de pre
::5encial' e que~ por vosso intermedio, · 1evamos ao conhe- . 
cimenfo da imprensa brasileira em geral, i'.n:depen-
dentemen le de parlidos ou convicções sociaes. ; 

Não queremos oommoo:ital-os. Narramol-os ~im
ptesmente, com foda a possível isenção de animo. Cio-. 
sos, pocém, como os que mai§._o sejam, da liberdade de 
pen~amento. e conscientes da nossa missão jo.raialis
tica, nós queremos e· vimos, perante vós, testemunhar · . 
a expresi.São .do nosso mais alto, indignado e vehemente 
p1•otesto contra semelhante conspurcação, de rest.o, que 
nos não diminue pessoalmente, mas antes ·reverte em . 
\'ergonbo.so uitrage á civifü:acão brasileira, lançado por 

- um bando atJrabiliario de pretensos e indignos zelado
, res dl- ordem publica. 

Acceitae, Sr. presidente. nossas melhores 8auda
c;ôes pessoaes. - Redaccão da .Voz cio Povo.:i 

~ol' essa d~scripçãc· se vê que os opere.rios se t inham 
r·eumdo. nn _conferencia Palmeira, e que, só· depois de ouvir 
a conferencia, desceram a rua da Constituioão precedidos de 
·uma orchestra, e chegados ao predio da redacção dahi das 
sa.cad.as do. edifício, foram proferídos. os discursos a que se 
referiu o nobre . Deputado. . -

. ~rimeit·o. _facto. Disse o nolH'e Deputado, em nome da· 
puhc1a, que Ja na conferencia ó redactor Palmeira se havia 
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ref el'ido em -termcs desabridos ás institutções actuae.s. Ora, 
:si a policia tinha assistido a essa conferencia, si ella sabia 
que os · operarios sahiriam collectivainente para uma mani
festação publica ao jornal, e tinha havido incitamento á 
úesordem, quul o seu dever ?· Intervir, si é que ·a policia tem 
o direito 'de intervir nessas reuniões, e intimar alli o orador, 
~ n~o o deixar á v~n~ade .. Entretanto, o orado~ sahiu. como 
saluram seus correhg1onar10s, atravessaram tonas as ruas e 
foram até· o predio da redaccão. · . 

NaturaJmente alli' não· cabiam todos; alguns ficaram de· 
fôra, e começaram os -discursos. · 

Disse o nobre Deputado que elles tentaram interromper 
o transito. Ora~ é sabido que em to~as as manifestações pu
blicas, quando se ·agglomeram ~s massas, o transit0r é inter
rompido, não porque os manifestantes assim . queiram,· mas 
devido á reunião · comnacta destes e dos curfosos. ·Cabe á 
policia abrir alas eµtrê essa multidão para permittir e . .tra
fego· dos bondes. Mas o publico· f úL varrido, porque os auto
moveis,. que andam sempre apressados., 'em Jogar . de . esperar 
que lhes abrissem o caminhÜ', davam a volta,~ quer dizer for
cavam a «mão» da Praça Tiradentes . A policia, em taes cir
eumstancias, entendeu que havia. mterrupcão do trawito. 
Haveria, mas não para se varrer o' povo a' chanfalho. . 

O motivo das -correrias:.· entretanto, é ridictilo. No ·mo
mento em que "o .orador ·estava. na sacada-' e a ·multidão o 
applaudia, chega uma. ~viuva alegre», um <carro soccorro», 
cavallarià numerosa, guardas civ:ls, porque o delegado da re
gião, tendo · . visto essa manifestacão interromper o transito, 
tratou Iógo ·de mobilizar soas forças, e. o photographo, que 
se encontrava n:a .sacada, procu(ou tirar um instantaneo. 
€om o estampido do inagnesio-, correram os cavallos, e o povo 
gritava que era dynamite. Logo depois, porém, cabiu em ..-as
suadas, assuadas reciprocas dos civis · que corriam uns sobre 
outros, até em cima da fo:rça publica que tambem tinba 
(:Orrido. · · · 

Dahi a primeira i~ritação da autoridade . que :' no mo.:.. 
manto telephona.va ptra o chefe de policia, dizendo que a 
ordem estava sendo alterada, as. instituições corriam perigo . . 

Immediatamente o chefe de policia para alli se dirigiu. 
Deu o exemplo da Mimi da Bohemia no seu leito de morte e 
foj assistir aos ultimo~- momentos da Republica atacada de 
tuberculose .-'ánarchista. -. . . 

O facto- foi afinal este: o d~legado tendo assistido aos 
discur.sos, ouvido os applausos, e vendo estar prestes· a p~
rigar ,a Republica por .um tiro de magnesio da. maehina ph&-"

. tographica, . trat.ou de .. varrer a -rua, .e o chefe de· policiá 
applaudiu suas providencias desenibara(}ando o transíto. 1 .... .. ' 

Nesse momento, -a cavàllaria carregou,. metteu- a espada, 
· houve gritaria e, naturalment~. resistencia~ · mas todcs cor

re1·aro; não houve um tiro~ uma resistencia armada· daquella 
multidão. - · · · 
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Depois àe assim varrer· a rua foi que o delegaào entrou 
ua reda.c~ão. 

Disse o nobr~ Deputado: <:Entrou na redacção '! Não; . 
propriamente aquillo era casa de commodos. Basta que a· 
Gamara veja que era uma casa de commodos.> 

Pois bem: nesses ccmmodos o jornal a Voz do Po'lJO, que 
• não f.em as mesmas rela~ões do velho crgão para com. o Go~~ 

verno, não póde ter palacw, occupa uma saleta. Era curial que 
a policia passasse pela porta da redacção e fosse aos biombos 
onde se pudessem _esconder os desordeiros. Assim, .·entretan
~o. não procedeu; entrou na redaccãot fez . revista. ·e não en-
controu uma só arma, e não foi a esses biombos. . 

Outra referencia: o nobre Deputado disse que os discur
sos foram incendiarios. Admittido que fossem incendiados, 
não foram mais da. que os de Silva Jardim, quando se referia 
á Prínceza e ao 3" reinado, feit{)s: aqui das sacadas de jor
nacs, e, naquelle tempo, si a guarda negra carregóu sobre os 
republicanos, não o foi ci;,rto com cs applausos das consclen
cia.s republicanas. 

Affirma a policia que entre os oradores estavam Va-
lentim de Brito ·-e outros. · 
· A nota do chefe de policia a respeito dos aconteciment.Os 

vem publicada, com commentarios, no jornal A Voz do Povo, 
de 25 de julho. E' a seguinte: · .i 

' \\ 
<Em respo-sta ao vossó· officio n. i07, de hontem,,... 

datado, pedindo-me esclarecimentos, afim de poder' 
responder conveníenlemeq.Le a uma r.epres.entacão do 
jornal anarchista Yoz ao Povo, informo que não são 
verda<leíras as / asserçõ.es . contidas na aHudida repre-
sentação da qual me -remettestes cópia. · · 

~,rri á noite de .20 do correnf.e, um numeroso. 
grupo, i;apitaneado por conhecidos . agitadores, diri- -
giu-se ao n. 12 <la rua da Constituição, que ~ uma 
habitação conectiva e em cuja. sala da frente está a 
redaccão <la Voz do ffovo, e, alli, em linguagem des
commedida, o oper-ario. Valenti~ de· Britto. -de uma das 
sacadas do predio, incitou á revolução, prégando a 
destruição ct·a sociedade, .o assassinato das autoridades 
e a implantação do regímen communista, na que foi 
secundado por um reporte:r da referida folha de nome 
Maneio Teixeira. O grupo de agítadore,s Pl:,.Ocurou ain
da interromper o trafego ,de bondes e. autamoveis por· 
aquella rua. Como estes f.actos; constituissem o' crime 
previeto no art. 126 do Codigo Penal, o delegado de 
policia alli presente mru'.hdou dissolver ·o ajmitamento 
e prender os referidos jndividuos e mais o Sr. .Aivaro , 
Palmeira, .que preparara ·a manif.estacão e que antes 
da partida della da séde da Alliança dos Operarios em 
Calçado se externara em· termos desabridos contra as 
autor.idades constituidas, aconselha..ndo o emprego d.a 
violeJJ.eia para o advento do regímen . anarc~ista.. 
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·De conformidade com. a l~i .foram revistada~ as de
pendencfas do predio ri. i:?, <le onde ;partil"'.a. a eX:cí
tacão,. a.nrn de v.e.rifibar .sell'..avi~ ahzn.a.scdefesas ·e. bem 
assim, par.a tornar effectiva a ·prisão .dos infractores 
da Ie.L Essa Pevista foi .·feita. sem nenhu:~a violeneia,sem 

· estor.var o trabalho d1>· l;llencionado jor:nal, tanto · assim 
· que, no <lia ·"Seguinte, á hora do costume, ·foi elle <Hs-

tribuido aos seus . leitores-~ . · · .. 
Reitero-vos ·os meus protestos de estima ~ consI

ração. O chefe de. ·.Policia. · - Gem_iniano da· Franca. 
O Sr. Géminian.o diz que não 6ão verdadeiras as 

nossas ínf-0rmações á ~ssoeia'dãO. Entretanto ~ el-le 
quem. mente :e remante . . · · · . . · 

o operario Valentim de Britto, dado. pelo chefe 
1.:omo principal eau:sa<l-0r- das . corr.eias, nã-0 esteve em 
nossa redaccã<> no dia ~o, O camaradà achavia-.s0 em 
·SUa c:!.SSOciação de classe, desempenhando UID. trabalho 
a llUe ·estava obcigado -por uma investidura de 13eus 
companheiros. E' curioso que -0 Sr. Gemiciano só á 
ultima. hora .descubra .-O autor dos .suüeoosos; nós . já o · 
tínhamos descoberto · d:esde a·· hora das. violencia.s; fQi 
o bacharel F-r.anklin Ga~vão, ó ·atrabi!iario delegado do 
4º distrícto- pol-icial, que fez ,sahir · intempestivamente 
·um piquefA3 de cav.aHaria: . para, · debandar -0 pnv-o, que 
se mantinha em u:ma attitude paciffoa defronte ·de 
noss..~ r.edacJ;~o~ . 

ó Sr• · Geminiano não contestà . esta :attitu<ie pa
cifíea do· povo : não fa1la em gritos · isedh~fosos e. diz 
que «os agitadores procuraram -interromper o ·traf-eg<». 
Claro -está. que, si o procuraram interromper\ :não no 
inter~-0mperam. . · . . · · . . ·. . 
. . A policia_:...:.... coitadinha r ma.is uma vez. o dizemos: 
perdeu ~ceHente , occasl~ão de fi-0ar quieta. As autori-
3ades já -não sabem . o que dizem ri.em >0· qu~ -o fazem : 
o .Sr. Gemlniano .. · ao mesmó ·tempo que aoousa. <> nosso 
director á Preftri1tur:a., · i'senta-o de !I'espon.6abiUda-des 
nas· eorreria.s, pois · ~penas diz ter o mesm-0 .antérior-

. mente, na. AUiança' dos TrabaJ.hador.es em Ca11,;ado se 
reiferido <em termos dESSabridos ás ·au.toridadi0-s eon
stituidas· ·e aC-OnrSelbaàQ . a violencfa:>, .. não contra indi
viduos, mas contra o Estado, ~para o advento do re
gímen e.narebico.> 

· Si, porém, lo no.ss~ dirootor ·isto· .fizera .e. si eUe, po~ 
isto, era criminoso; pór que. o Sr. ·· Geminiaµo não o 
mandou p.riender : na c,.on.f.erooia · gue realizava, e · 'Q:iS
solv-er . a multidão, que o ou-vfa fui calma ? P.or @.e 
a polida; . pactuou colJ)n.-os-eo no crime d·e combate.r h-· 
'\Temente O Í"eg.imen: actua-1 ? · • :·. . . . ·· " 
· ·o Sr. Geminiano ·nãó tem .nen-hum·a noção do que 
seja o amor á" .verdade. As calurimias atrribui<ias ao 

C . -VoL. V... .• . . . . _·- . . - . . . . . -,-· .3 . .. 
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companheiro Valentim foram extendidas ao compa
nheiro Maneio. Catumnias: sim. Caluninias baixas, 
revoltantes,· desprezíveis; Ningu.em, de nossas saccadas; 
prégou aquellas enormidades e · aquelles d.amorosos dis- . 

,, lates. O Sr. Geminiano, em sua ennumeraçã~ de horro
res nihilistas, esqueceu-pe da phra.se d' A Razão, mes
quinha e acanalhada : cnecessita-se de lava.t" ás ruas da 
cidade com sangue da burguezia • .".> ,, 

A nota do chefe á Associação de Imprensa. aca:!JoU: 
de eompletar o fracasso estrondoso do assalto. O chefe 
nem :pareee bacha.r~I, não é rabula, não eabe 'manter: 
uma certa Unha. de esperteza; confessa elle que a in .... · 
vasão- da rooacção se fez para procurar armo.s àef esas. 
E onde estavam ellas ? Porventura um simples · ea.
nive.te foi apprehendido ? O chefe implicitamente 
conféssou que nada foi encontrado... -

Toda a ,sabedoria do éhefe reduziu-se. a affirmar, 
como .,!SBerções <le maxima importancia, que a nossa 
casa ·era uma lw,bitação coUectiva e o jornal um Q'/'

gão ana:rchi..sta.. Ora, Sr. da Franca, fran-cam.ente : in~ 
noooncias desia. ordem não ficam bem em. ·que é ba_. 
charel e maior d~ 60 a.nnos.. . Convenhamos ••. > 

- Vou ler agora as declaraeões do operarfo,. provando que, 
na. hora em que se . rhn attribue o discurso, estava elle na 
União de C<mstruccão Civil: · .~ 

<!Eu abaixo assignado, não tendo outro recurso 
para defender-me, sinão :pefas columna.s d1a Voz do 
Povo, venho fazer a presente declaração para. formal
mente desmentir os meus calumniadores, quantõ aos · 
factos do dia 20 do corrente. 

Em absoluto estive nesse dia, na Alliança dos Sa~ 
pateiros, quer na redaccão da Voz do Povo, e assim 
me ::;uroci·rellendeu a inclusão da meu nom& no officio 
á Associação de Imprensa >pelo Sr. Geminiano· da Fran..; 
ca, como havend'o eu incitado o povo- á revolução. E' · 
m~ntira, tres vezes m.e~tiral p~sa.fio a quem quer q.ue 
se.1a a provar a perf1dia pohmal. Ao contrario1 eu é 
que 1Posso provar ·como no 'dia 20 estive em casa- até. 
ás 8 1h horas da. noite, quando então sahi para ir á 
Donstrucoãçi fallar a um :imigo, que por signal lá não 
o enc<?ntre1! regressando :i casa por v.olta dás iO horas 
da noite, v1sto ter o tbesoureiro da União da Constru~ 
ecão Cívil me pedido que eu o auxiliasse na escri
pturacão do livro· de matricula. 

Logo,_ como é que eu poderia ter fallado da sa-
cada da. ''ºZ dp Po"Vo? . 

. ~ 

Fica! pois, desmascarada a míseravel intriga, que 
me ,queriam fazer com a policia. -

25 ~ 7 ~ 2í>i. -=-- V alenffm de Bfitto.>· ; ·--·-· .... ~--- ~ ... 
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Segue-se o ·restemu.nho do Sr~ .·João . Cavalcanti, compa• 
nhairo de Brito : . 

«Eu~ aba.ixo assignado, sob minha .~lena responsa .. 
bitidade, venho em tempo declarar que o camarada 
»Valentim ·de Brítto, na noi~ do assalto á yoz do Povo~ 
achava-se na séd·e da Uruão dos Operar1os em Con
·strucQão Civil' . e que o mesmo: não t.omo.u parte na 

.manifestação feita ao noçso jornal; e mais; que. Va-. 
lentim se retirou d'esta séde ás .10 hor:as da. noite e 
que a.té esta bora fi~ára .. aqui impeóido, suhstituindo 
o 3º thesoureito, então au-sente. -. 

· E' ·· verdade. Assigno-me ·· eap.ontaneamente. ~ 
· João· CavaJ.canff -.de Albuquerque.~ · 

Rio, 25 ~ 7 -. : 20 •. ' _i 

o SR. PRESIDENTE -. ·peço ao , nobre Peputado que con~ 
clua suas observações, ;pois ~e a ·hora. -~o expediente est..á 
esgotada.. · · . . · · · . . . 

".o, SR • .MAoRic1ó DE ~A ~ Vou concluir, Sr. PreSi~ 
dente. · · . . .} 

Ac:ui está outra. publicação .so.bre o caso Valentim, ro-1 
bustooendo a prova da.' sua ausencía na: sacada· no predio a 
que .se refere o · Sr., chefe de Policia: · · · · · 

·<lPedimos lice~. aos prezados cpnf~ades d'A. F~ 
lha para tran.scripcão ·destes· . vigoros0s· .i>eriodos de 

· Medeiros e Albuquerque~ publicados hontem, sob o ti-! 
tulo d) regimen da men,.ira>: · . - · 

- cE' dif.ficiJ' _saber" si já houve em _algum tempo. um 
governo inteiramente yeridioo, .que sempre dissesse a 
verdade exn todas as súas -affirmações •.. Si . alguen:í pu
desse. f~~ ·assa · averiguaQio minucios~ através 
da. h1sto:t"1a, acharia, de certo, alguma$ · es men~ 
tiras, mesmo dos governos mais ea,orupuloaos. 
· · Mas as mentiras dos governos '·costumam· ser a r~ 

speito d!! intenç.ões. <luaJ!âo. s~rebendjdo~ :em .cer~çs 
actoij; nao- os negam. Lmutam-se . a expbcal-os, ói
zendB que fizeram ist.o ou aquillo ·com tal ou qual in
tuito foi bem diverso~ Mas ·os intuitos das acções hu
manas não são facilmente. accêssiveis & indagação dos 
curiosos, de medo que é impossivel . prever a mentira 
dos governos qtie nos annwwiam ter- tido ruma in!or-

. macão~ quando~- de facto, tinham outra. inteiramente 
oppost&. .. . . . · 

, . O governo do Sr~- Epitaciô não faz.. sómente· isso.1 
E bem evidente qu~, quan~-ç se nos garante tantas 
vezes que está preoccupado com o interesse publico é 

~- só, de faoto, C?· seu 4J,teresse pessoal que está. em jogo.: 
_. A fortuna dCY sr.~ Epitaoio , cresce dia a dia .•. 
. - Mas, -ao lado dessa8 mentiras, .de . w:ri& eategoriai 

.. mais alta he. ·as mentirtsinbas ras_teµ.as, ás ·mentJ.ras 
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· · erno pulhas, que se referem a factos e. em que .º g~v em 
é diariamente apanhado. A caca mstante lia a~gu 
que ::mrprehende o Sl'. Epitac~o ou os seus home:;1s d:e 
confian(•.a. · 1· · f 

Ho )e. lrn um caso des~es. O chefe de Po 101a ~ -
.firmou· eiu officio .á. :Associação de Im~rensa qu~ ce1 l~ 
operario, não só estivera presente á mauguraçao da .. 
ot'fieinas da. l' o.z do Povo, como _que _da saccada do 
vredio fizera um di::;cur.so i:evolucio~ano . 

Ora. esse mesmo operar10 faz bo3e a prov~ de Cf1:1e 
pa~~ou franquillamente o {.f..í~ e~ ~asa e á ~01te sah1u 
apenas para ir á Cons~rucçao 01v1l, onde se demorou 
atü ás 1 O horas da noite. . 

Não se tr<tta d~ mentira <lo operario: po~que toaos 
::;entem que, 110 estado àe espirito de ~ua classe, e!le 
s1~ria le-vado menos u negar .que a gloriar-se do feito 
llc que é aceusado. . . 

E', portanto, uma mentira <le f ac_Lo, ~ma mentira 
reles e pullla. :;obre uma occurrenc1a publica.~: 

«- Em · defesa tio camararla Valentim, tjue não 
P:lteve em nossa r edae.ção na noite de 20, cont.inuam a · 
affluir á nossa redacção -dezenas de testemunhas•: Ma-. 
noel V1 eira e Arthur R. Paz, affirmaram: em do- . 
cumentos idoneos, a verdade d:as declarações de Va
lentim .de Britto hontem· por nós publicadas. 

A União dos Operarios em Construcção Civil man....; 
dou-nQs a seguinte e official declaração: 

~sta União leva ao conhecimento dos tra.balha
dorC'S e du publico em geral {Jue. é .. calumnia o que diz 
a policia eontra o nosso can:iara-cfa Valentim (le Britto, 
dando-o .como tendo ·fallado da sa'ccada do uosso jornal, 
quando se deu o assalto. A commissão protesta ener
gicamente ; éontra a calumnia, pois Valentim esteve 
naquella noite de 20 em nossa séde. aJudando o the
soureiru a tirar a matricula dos novos sociost até iO 
horas da noite: quando se retirou. - A Commissilo 
Executiva.» · :f .. 

· Sl~. 1-'resid~nte. alJ.i tem, portanto, V. }.3x. em primeiro. 
l~~ar r~ q~e f 01 a <;tesordem nas ruas; e, em segundo. o que 
ÚJ1 u rnc_1Lam1•nto a revolta. da sacada da redaccão e, ainda 
i:1u tc1·c~n·o. qual.~ culpado destn occurrencia, e o; valor da 
t~ecl'!_rMao .da Pohc1a, qu.ando affirma que não varejou a re-
o:.iccao e smi uma casa de commodoi:.; · 
. Não yoli.a.r('i mais a este assumpto· sejam .quaes forem as 
t·onlestal]oes que p1:e!-endam me oppor, porque .é· do menti- . 
i·u~o )~rocui:ar eori·1i;1r, atrapalhando a verdade. 

':'o attribuo o c:aso a uma destas opportunidadcs l'lll que 
ns :u;lorid~des policiaes pe1tdem :pel'• excess() tle zelo. ·isto é 
d!~ nao d~1xm· passar em branco esta ou -aquella · manifesta~ 
çao popular. . . 
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- SESS.~0 EM 2 DE AGOs'.TO DE 192-0 37 . 

o del..tigado desta circumscripoão talyez não. ti~esse scie~
cia da reunião da Voz do PC!v2 e nei:n da assoc1açao ·operarm 
a que níe refiro; viu a mult;_dao, sa!1md.o de ·U~a- .rua e ença
minhando-se para a redacçao do JQrnal operar10, precedida 
dr~ uma orcJrnstra. ...,. · · . .... · , 

~esta . redacção l10uve~ discursos. applausos. Alarrnoll-Sl' 
a Policia. com uma possivel de~.ordem e -fez. vir a forca; ao 
l.iro do n1àguesi9 sa:hiu então a que~tã.o do terreno ffi('l'~ -
mente .festivo l)ara o. terreno deb-oxativo. Começaram ·as ri
sadas e as ··asst1adas dirigidas, não contra_ as for'}as, ma~ con
tra os proprlos ciYiS,. ~s tinhapi corrido·. àaquella rnanifcs-
tacão- ·dynaniitíca e · fant~st.i?~ · dp magnesio. _. · 

o delegado ·que rmtao ·Jª se excedera, precisando col10-
ncstar o seu acto deu tima busca na redacção~ Ahi, entre
tanto. ·não encontrou .arma alguma~ .a corisequencia era uma 
censura a esse deleg~do, mas isso ·não- se deu; :-ao · contrarin, 
<- o proprio delegado quem abre um inquerito cont!'a aquol
Ies que foram vietímas de sua busca, que estavam isentos de 
r.ulpa, · porque nem armas para sua defesa foram encon.
tra-das. 

Pois· bem; diz o :h<mrado De:Qutado, que depuzeram op~
rarios e que os redactores! depois de deporem deixaram a de-
legacia. .. 

. ~ão foram interrogados irnmediatai:nente, · como as gl'a.n-
rle.<; desordens ·e as lu.ta.i;:-subversivas dà ·praça Tiradentes e~~ 
tavam <lelerminando que o· .fossem. . '. · · 

· Sr .. ·Presidente~.: o GQverilo ·prefere orientar-se· -pelo ea
minl:io das represalias, Se o ·operariado .se reune- é -um cri
me; se .falla -·-é um·.crime; se escreve ·~:é um crime; sf' 
funda um jornal-. é um crime. .. <\s. assoeiaÇões operaria:;; süo. 
fec1hadas; ·a sua redaCl}ão. do jornal é. pers~guida . e preso!" 08 
~eus reóactores. - . . .- · · · · 

Quando ._o Governo fecha ·o . caminho ida· lei, elle. proprio 
nbre o da força; quando entra n<> ·caminho da violenr.in, r.11<' 
põe deante da ma_ssa; a incitaç-ão e .a.. -desordem. · 

.. l\Iai~ uma vez . dir~i : não está nos meus planos, no mru 
. 1wogramma. qualquer desor<lem,·inaterial: entendo. porém, 
q_ue a maior desordem está. sendo. preparada pela !ntoleran-
c·m do Governo. . · . . · . .· -' : 

Si . segufr, cor:no e#á fazendo, essa trilha, o Governo ha 
dr. se encontrar neste dilema: ou elle eontinúa a desordem 
] lftl't.ida do ai.to contra a enorme massa populár, ou elle tem 
d~, forçosame~te._ reagir contra ,a .desor-Oem. NO dia em QUP 
rr massa comprehender que, .JlO. caminho da .ordem, nenhuma 
(•SP<'_raf!.oa ha. para os seus direitos ou pessoa, nesse dia niio 
tPre1 sHio um propneta de ·desg'raças. · - · . 

. O Sr. ·Presidente da Republica é bastante: culto e escla-
1·\~c1do para ver até. ·onde o' conduzirão a-1f orça. a violencia 
us::i_das contra os, homens que estão exprimindo, dentro da le..: 
gahdade, urna esperaµ.ca de accórdo com as ;aspirações do es
tado actual do mundo; e S. Ex:. 'ha. de comprehender que ti-

. - - . . 
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ral-os desse caminho é um dos mais graves erros do seu Go
verno. · · t• ma · Não t~nho duvida nenhuma que, a ms1s ir _ne~sa nor . 
de i>roceder; o Governo terá que enfrentar u~a série de agi
tações proletarias permane~tes, que, de parc1~s, .pa~sarão .ª 
geraes, e, qpiçá um movnuento de/consecruenc1a mmf.c? mais 
séria ainda,- que aquelles a. ~e arrastªI?l agora. a desil~usão 
e a dese.:5peranca, ,que o prçpr10 poder ~caba de 1mplan~r na 
Capital. da Republica.. (Mu.ito bem; muito bem.) · 

- . 

o Sr. Presidente - Fica adiada a discussão do . reque-
. rimento· do Sr. Mauricio de :ç.a.cerda. · . . -

Está finda a hora. destinada ao expediente. , 
Vae se ipassar á. ordem do dia. (Pausa.) 

Oompareeem mais os Srs. Arthrur . Collares. Moreira, 
Ephigenio de Salles, Costa .Rego, .Antonio Nogueira, Sopza 
Castro Bento de Miranda, ·Prado Lopes, José Barreto, Pires 
:Rebello, Thomaz ~ccioly, Frederico Borges, Josc__..A)ugusto, 
'Alberto Maranhão, Gervasio Fioravante, -Arnald-0 Bastos, 
Correia de Britto, Alexandrino da. Rocha, Austregesilo, Na
it.alieio Camboim, Deodato Maia, Pedro Lago, Pires de Car
valho, Elpidio de Mesquita. Antonio Aguirre, Sampaio Oorrêa, 
Nicanor Nasc!imento, · Salles Filho, Norival de Freitas • . Ma.
cedo Soares; João Guimarães, ·Ramiro Braga; José Gonçalves, 
:Albertino Drummond, Matta Machado,t1libeiro Ju~queira, 
'.Francisco Valladares, Landulpho -de Ma lhães, AnteTo Bo
telho, Josino de · Araujo, Wald-omiro e Magalhães, . Alaor 

.. !Pra~ Vaz de Mello, . Camillo Pra.tes, Mello Franco, Sanes 
Junior, Cincin~to Braga, Cesar Verg:ueiro, Prudente de Morae~ 
Filho, Veiga Miranda, Palmeira Ripper, Sampaio Vidar; Ro
<irigues Alves Filho, Pedro Costa, Ramos Caiado, Ottoni Ma-· 
oiel, Celso Bayma, :Alvaro :Baptista, Marçal de Escobar, Do·-

. mingos Mascarenhas e Carlos Maximiliano (60) . . · ;_ 
· Deixam de compareeer os Srs. · Felix Pacheco, Juvenal 

;tamartine. Octacili~ de AJb~querque, Monteiro de Souza, 
:Abel Chermont . . ·Cbermont drif1randa, Herculano Par-ga João·. 
Cabra~, Hermino Barroso, · Moreira da Roeha, Vicente Sàho-ya, • 
:Ildefonso. Alba!Jo, µro~sQ Barata, . Solon de Lu0ena, Baltba
~ar .Pere1ra, Antomo V1eente. Pereira de Lyra, Pedro Corrêa, 

· :fur1ano Ca.mriello, Alfredo de Maya, Miguel Palmeira Mien
<lonça ·Martins. Manoel N:obre, Octavio Mangãbeira, Lauro Vil-· 
}as . Boas:.... Castro Rebello, Ma.rio Hermes .. Ubaldino de · .z\ssis, 
Arlmdo ~ ra~oso, Alfredo Ruy; Seabra Filho , Arlindo Leone 
:[osé. Mar1_a, TQrquato ·l'ifureira, Rodrigues Lima, Manoel Mon~ 
Jardim, lJbaldo ~a~alhete,_ Octavio da. Rocha. Miranda, Azu:... 
r~bm l"urtado, :Ar1~tides Ca.ire, Mendes Tavares. Vicente Pira
g1 e,r José Tolenh.po, Azevedq S'odré. Mánoel Reis, Buarque 
de l'lazareth .. José âe Mor~.es; _ . . Verissimo de Mello,. F-raneisco 
.Marcondes,, Raul. Fe:nandes, ·Mario d~ Paula: José Alves, Her
culano Cesai:-, S1~ve1ra Brum, Antonio Car~os, Emílio _Jardim

1 
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Odilon de :Andráde, Francisco E~essane~ L~ouD:ier Godo
fredo, Barros Penteado, Eloy Chaves, Joao de ·Faria, Manoel 
Villaboim, Tullo Jayme, -Sev_eriano Marques •. ·posta Mà;tques, . 
[,uiz Xavier, Lui~~art~olomeu, ~don Bapt1sta:_ Pe~eir8: ~e 
Oliveira, Gomercmdo Ribas, Evaristo .Amaral, Joao S1mpllc10, 
Augusto Pestana, Alcides Maya, Nabuco de Gouvêat Flores da 
;Cunha. e .Barbosa Go_ooalves (7.8) . . · 

o Sr.· Presidente -· A -lfsta da pcrta-· accusa a presenoa 
de f 30 Deputados. - . ~ · · · 

Vae-se proceder ás votac;ões :. da.S materias é:iue se acham 
sobre ·a mesà e das constantes da' ordem· do dia r . 

Peoó aos .nobres Deputados quê'occú!lem as suas. cadeiras, 
:(Pausa.) . ·- . . .· · .. . ; · · 

Voü submetter. ·â diwussão : ~ :votacão'·uma redaóção final. 
E' lida e, sem observações, approvada a redacçã.o .final do 

projecto .n. i:21 ~ de 1920;· sendo enviado ao Senado. . · . , ' : .. , -
' ,. . . . . . . .. .. '\ .,. .· . . . 

. O Sr. Presidente -.· Vão ser julgados objecto de delibe-
ração varias proj~tos. · · . . · 

são: ... súccessiyarrien~ Íido~ e julg~dos objeeto de .delib&-
ração os . segilintes · · · .. · · · · 

::-:·. 
PROJ~OS 

N , 170 ~- .i.920 ....... . 
. __ ·, · .. 

. . . . . . •.• /. . . . - : ; . . . 
Equipara, para .todos os effeitos, -o .. ti.lmozarife:· da:..Fabrica -de 

C~tuxos . e ·Artefactos:. de GUerra ao 'cumo:carife ® HO_$- · 
· pital. = Central~: do .E~ercito ---

. . . . / - . · · . . - ·. .. · .... . . . · . ..... . 
· Consider:anão gue o-almoxarife .da Fabrica de·· Cartuchos 

e Artefact~ ; de. Gúer_ra tem . matQres responsabilidades do que · 
o mesmo · runcc1onar10~ dó-.. Hospital . C!?ntra1 do Exercito e'.. o 
agente da me.s.µia 1abrma; . · . ..,.. . . . . - . 

.,, Çon~iderand9 ,que o ditó .... funccfonario · - . o abnoxarife da .. 
li abr1ca tem mais ·que fazer · do. que os demais; . · .. 

Consider..ando que tem . maiór fianca: - o que , indica 
maior respon~abil~dadé, proponho·;o seguinte.projeeto ·de lei: 

. O Congreso ~acjonal decreta.: . · . · · . . · . · .. 
Art.. .1 . º Fica · equiparado ao . almoxarif e · ·· do , Hospltàl · 

Central do Exereito ---' .. para todos ôs effei.tos - o almoxariíe 
da Fabrica de Cartuxos _e_ .Ar.tefactos' ·de · Guerra, · imtorjzadós 

. os creditas necessarioõ. · . _ 1-- , · . · · . · . · . · .. · . 
. Art. "2. º Revogam-:--s_e as 'dispósiôões . em contrariO. 
: S~la dai:. séssÕes. ai . d~· Su1ho .de-1920. -:L Nú:li.nor N~ci

pi~o • .,..._ iA' Commissão d& Finanç.as, ·. . · · · · ·. · · · · · . ·· . · . . - .- . -. -· . . . ....... - . 

··' 
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N. 171 - 1920 
1 

Autori!(l o Gotie'f'no a despender até J .000:000$ pm•a e:recitçli.o 
das obras aJc defc.M. dtu: cu.ltu.1·ns m.argiriaes rio rio Je-
fJu'itinh.onha · 

Fica o Governo autorizádo a despender até a .quantia de 
1.000:000$ (mil contos), para execuoão das obras que forem 
julgadas necessaria.c; á defesa das culturas margina~s do rio 
.Jequitinhonha, no Estado _de Bahia, com . a regularização dM 
suas margens, obras de defesa e desob3trucção dos seus d-
ftuentes, abrindo para esse fim os necessarios creàito. . 

Sala .das ses3ões, 2 de agosto de 1920. ~ Leoncw Gal-rã~. 
- Raul Alves. - Pacheco Merutes. - lose Maria. - Euge- 1 

11io Tourinho. · 

· Justificação 

Em janeiro e fevereiro de i91:9 deram-se no rio Jequi- · 
tinhonba innundacões successivas, attingi,ndo as aguas á al
tura não observada pela geração actual . Devido á demor?
das aguas e a grande extensão de terras i~undadas, foram 

grandes os prejuizos pelo desmoronamento "''de .. propriedades, 
bemfeitorias, cercas e a . morte de mais de .. um milhão · de pés 
de caeaui de animaes de trabalho, ficando obstruidos os af-
fluentes do Jequitinhonha. · . . 

O Governo Federal de entãG, attendendo .ás solicitações 
. da zona inundada, designou o Dr. L. Zebnter para estudar os 
meio.:; e indicar · as ..medidas necessarias para evitar os pre-. 
juizos resultantes das· inund~õ;eis ~ Esse · funccioria.rio, dies
empenhando-se da commissão. apresentou um imporatnte re
latorio ·ao Ministro da Agricultura, acompanhando-o das 

· respeotivas photographiaSt · não tendo o Governo dado até 
agora ·inicio ás obras neces~ai'ias, por falta· de· autorização le-
gislativa . · . 

Accresce que uma das cidades mais importantes dessa 
zona, Belmonte, ·vê-se annualmente diminuid:a, ·.devido as 
inundações,estando predestinada a desapparecer SB não forem. 
pelo Governo, toi:nadas as providencias ora solicitadas . . 
.A's Coonmissões de Obl'as Publie.as ·-e Viacão e - de Finanças .. 

N. 172 - 1920 

A11fm•i:o. a a71erl'llra do.<; nei:es.~01'ios credftos pm•a .. c·onceder 
M ·1:antagens d o deC?•eto n . -1.687. de 13 de aaosto dí! 
190,7. (1(1. f' .1.'-fOguiRtri rln. A1•m.ada. Thomé Go1nes . 

Attendendo que o decreto n. L 687. d.e 13 de agosto de 
1907, concede vit.aliciamente a9s officiaes e praças de pret 

. dos corpos de vohmtarios da P.atria e Guarda Naeional. que 
·serviram no Exercito e nn. Arl!lada, po1~ occasiã.o .da .. guerra' 
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SESSÃO EM . 2 DE AOOSTO' nE 1920 . 4t · 
. . 

do Paraguay. o soldo regulado pela _ tabella actualmente vi
gente, correspondent~ aos postos e a situaçãó ~ em que· .se, 
achavam no tempO' em que foram dispensados do serviço . mi-

. litar; · . . · · . 
Attendendo que o ex-í oguista da . Armada T.homé · Gome~. 

seryindo na guerra do Para.guay a bordo do :monitor Rie> 
G'l'ande, · a vis.o Lfi.mego e encouraçado Rio de Ja:n.eif'.o, tc)mou 

· parte em diversas batalhas, e_. entre ellas, na da passagem do 
Humaytá, sendo elogiado · . .e louvado · em mais de uma 9rdem 
do dia (documrmto junt.o); · . ' · . . 

.A ttendendo, entretantO, que ·é o unico voluntario qu~ 
apesar· disSO, não gQsa dos favores- do · citado decreto,. pelas 
circumstancias . de não figur2.r ;como incluido naql.Ielles ·cor
pos, por isso que se apresentou -voluntariamente a,. bordo. do 
aviso Lamego, sem ter sido neUe alistado devidaniente; 

•• 1. • 

O ~on.gresso Nacionai resolve: 
· . .A.rt.· !.º E'. coneedido .~ ao ~-fogwsta . da Armada Thomé · 

Gomes, 'voluntario d~ guerra õo Paraguáy, as mesmas vanta-, .. 
gens c_óncedida.s· ·pelo decreto . . li ~ - L 687, .de . i3 de àgosto . de .. 
1907. aos officiaes · e praças de pret dos .corpos dé voluntario~ . 
do . Exercito . e .. da .Armada. regularmente : erganizados, · que ser- . 
viram na guerra do Paragúay, -ce>ntando-·se-lhé. . taes favores . 
deSde a data .·desse dec.rêto. . . · - · · . ,. .· . . 

Art.' 2~ º Fiea (>' Governo autorizado abrir ' os riecessarios · 
creditas para a exeeueão e eúmprimerito da presente. lei. . 

.Art ~ 3 . :~ 1\.evogam;;.3e as . dispos1ç'ões em contr~rlo~ , . 
Sal~. das sessões, 2:de agosto de i920. -· ·. Norival Soares 

de Freittl$ . ." - . _......., .. 
P'liblicá 'fórma ~ Cer_tifiqu~:O.se.· · i5~1-. · 9to. - 'A. Alen- . · 

· cai' . . Emo . ·Sr ~ viee-alniirante Ministr~ da Marinha. . Ca
·rimbo ; Commissão , Soldo · Vitalicfo. N. 30 . Dez. 1915 . · -. · 
Thomé· Gomes; ex-foguista da -Armada,- tendo servido•como :vo
luntario na campanhia contra o governo do Paraguay, a bordo · .. -
do encouraçado .R,io de .. Ja·nei'l'o, .monitor . Rio Grande e aviso 
Lamego, -pede, respeitosa~ente, . a. V. Ex. Se digne mandar 
~ertificar pela ·repa.rtição ·competente _, p ·que · constar em seus 1 

respectivos assentamentos nos . livros · de ··. s~ccorros, quando 
serviu na qualidade de fogtiist.a, â bordo daquell_es navios, na· 
referida campanha, afim de habiJità.r..;se na." percepção da 
pensão concedida pelo decreto legislativo n. f .· 687, ; de . 13 
de .agosto de 1907. Pelo que P. Deferimento. Capital Federal, 
14 de ag, dígo, de janeiro de :19!0. - ·Thomé Gomes. Colla4a 
e inutilizada estampilha federal de t resentos réis. ·Carimbo. 
Directoria do Expediente da Marinha, 15 de janeiro 1910. 
Carimbo : Inspectoria: Machina$, .1s· j ari.. : 1910.-Cumprimento, · 
digo, 1910 .. Cumprindo .o despacho exaraM:nó presente ·reque
rimento, c.ertificc; que dos ·navios .eUados pelo .requerente, com 

. . . . . . - . . . 
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excepção, digo, com exeepção do encoraçado Rio 'de lanf!i.Y-o, 
cujos livros não existem neste archivo, encontrei, no liv1'0 
primeiro de soeeorros de marinhagem do ministro Rio Grande. 
& !olhas oitenta e lres, bem assiro no livro primeiro de soe
corros de marinhagem do aviso ~Lamego'> assentamentos, iligo 
á. tolhas tres, assentamento que ao mesmo se referem. onde 
consta o seguinte: ~Foguista Thomé Gomes a.;presentou-se vo
Iuntariameeo.te a bordo deste munitoT Rio G'fande1 para ser
vir eomo foguista, em vinte e quatro de agosto de mil oito~ 
centos e sessenta e sete. Chegou a Montevidéo em se-is de j~ 
neiro. de mil oitocentos e sessenta e oito. Pass·ou as baterias · 
de Humaitá e do Timbó no . dia dezenove de fevereiro de mil 
oitocentos e sess"enta e oito · como praça deste navio acha-se 
comprebendido no louvor que fez Sua Execellencia. o Senhor 
commandante om chefe- da esquadra em ordem do dia nume
ro cento e vinte a todas as ~racas da divisão· avani;ada. Re
cebeu tres m.ezes de Soldo e gratificar,ão de paiz estrangeiro, 
como gratificacão por ter tomado parte na passagem de· Hu
maitá. conforme a ordem do dia numero cento e trinta e tres 
de seis de abril de mil oitocentos e ses~enta e oito. · Tomou. 
parte na defesa da abordagem que soffreu este monitor, na 
noite de nove de junho de mil oitocentos e sessenta e oito .. 
Tomou parte na protecc;ão que deu este navio a alguns da 
Primeira Divisão,' na occasião em que forçaram as baterias 
de Tibiquari a vinte e quatro de julho de mil oitocentos e 
sessenta e 0>ito, sendo elogiado conectivamente em ordem do 
dia numero cento e sessenta. e cfrie~ do excellentissimo se
nhor ·visconde de Inha.'Úma. Em dezeseis de marco de mil 
oitocentos e sessenta e nove, preveniu que. tendo cone1uido o 

: tempo, não desejave continuar no sel'viço, C'l1mprindo assim 
o despacho. digo o disposto que ordena aos voluntarms en
gajados, a prevenir com dous mezes de nntecedeneia não de
sejarem continuar no servic-0;. Passou para o vapol" I+in
ce:a de 1oi1wille á disposicão do ~xoellP.nti~simo senhor chefe 
do Estado-Maior da Esquadra. em quinze de maio de mil oi
tocentos e sessenta e nove, de o·nde teve guia de desembar
que em vinte e nove do dito dito. Apresentou-se a b-Ordo do ~ 
vapor Lamego em vinte do junho de mil oitocentos e ses!=ien-
ta e nove. afim de servir como foguista. C.:hegou de Castilha$ 
cm dezenove de a~osto dito. Pór ordem superior passou para 
o transporte lzaliel. em vinte e sete de ma.Tço de mil oitocen- _ 
tos e setenta. de onde teve guia de desembarque em vinte· e 
dous de abril do dito.~. Nada mais continha no historico dos 
assentamentos encontrados nos livros acima referidos, que por 
ser verdade, eu Leopoldo José Pereira Leal, archivista da . 
Dlreotoria Geral de Contabilidade da Marinha. passei a -presen
te certidão que vae por mim assignada. Archivo da Directo-; 
:ria Geral da Contabilidade da Marinha. doze de fe
vereiro de mil novecentos e dez. · Leopolflo . José 



c!mara aos DepLlaOos - lm"esso em 23/00/2015 11 :39 • Página 62 ae 73 

SES.SÃO EM .2. DE ÁooSTo mi 1920·;) ' '·, ·. u 
,• 

Pereira Leal. Nada mais se continha · em o documen
to. que me foi apresentado, do qual fiz, bem e fiielmente ex- . 
trabi · a presente p_ublica-fórma, qu'ê conferi "eom .o· 'Origina! 
Que é com esta en.trégue_ ·á. parte, por mim, :tabéJHão, que: 
a subscrevo e assign9, nesta cidade, aos trinta e um· de julho 
de · inil n:o-v·ecentos e vinte . Eu, Pedro de Alvarenga Romeu, 
tabellião, interino, . subscrevo e assigno em testemunha.. da ver
dade. Em testemunho ·da verdade. - Pedro- Alvareinga 
Romeu. - A's 'CÕmmissoos de Marinha e . Guerra· e de Fi-
nanças. , -

N. i73 --:- f 920 . . 

Equipara, para todos os efleitos, o servente do. archivo 'r:la. Ca
mara, Januario llontetro,· ao conservador ..do edifkio . 
tambem da Camara · ·' · · 

- . Considerando 'QU8 o servente do archivo da 'ca.mara é 
·servente: continuo ; . · . 

Que· suas responsa·bilidades 'são semelhantes· ás do conser-· 
:vador· do edificio ;- · · . · 

Que · seus trabalhos são mais continuados e de · maior 
. compromisso, pois responde pelo archivo e qu~lquer· !alta 

que. alli se: dê; · ·· T • • '. ••• 

Que onde ha identidade . de trabalho e responsabilidade 
d~ve haver 1: mesma eate~orja. _·e . portanto .. 18-ualdadie de :v~n- . 
cimentos : · · · · · '.. · · · 

·Proponho: . , 
o · Congresso Nacional de-Oreta: 

., . • 1 •• • 

Art. i .º Fli~a ·-equiparado para to-do's os et'f-eitos .. ao eon-
.. ser-yador do edifício da Camara o servente continuo do ar- ' 

chivo ·da mesma, Januario Monteiro;· abertos p&l'a isto os 
respeetivos · oreditos. · · -:· · ·' · 

Art. 2. º R{lv-0gam ... se as . disposicões em contra.rio. 
Sada das sessões, 3() àe .julho ·M i920 . - Nitanor lfàs--

~imento. - A' Commissão de-·Polieia... . . !! - . . ~ . 

. N. i74 - i920 

Impede ·aos constructores de e%plorar qualquer aene-.·o de 
commercio, com os seus opera:rios, nas co.,.:dir6cs · qtte 
deteTmina; e dé. outras provi.denclas. · · · _ 

O Corigre~so .Nfacional decreta.: 
Art . . i.º os'. constructores, ~ ·~ qualquer titulo, ae obras 

pertepcentes tanto á . União . . como . a "partioulares,. com 
. ~n.nhias ou . em prezas por ena ~ub·venoioiiadas . ou s(mple~
• !llc>Jlte f~VOl'~ti~af!, ll~O podem . er.-;iorar qU81quer 8~~erO de 
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1:r,mrner:;.io com os seus respectivos opi:rarios, f.ra:Ja.1ha<Jt?rê~ 
e empregados, nem mesmo se associar ás ~asas commereiaes 
fundadas para s<·rvirem ao pessoal empregado .nessas obras. 

Al.'i .. 2.º Os cont.ract.os celebrados entre a administra(.jão e 
os construd.orcs de obras publicas federaes ou a ellas equi
paradas na fórma. d'o art.igo antecedente, deverão conter 
sempre 'a clausula de que táes constructores são obr:igados a 
regular mensaiment.e as suas contas com os respectivos tr~
balha.dore5 e emriregados. pagando-lhes a dinheh:·o de con
tado: 011, na falta de pagamento em ct1a pelo Thesouro Na
r.iona1. quando fflr raso disso. a lhes abrir em estabeleci
men{.(; (•ommereial do logar. capaz de preencher os seus fins, 
conta-corrente at•~ a metad'e, polo menos, ,..da importancia d<?:; 
sala1·1o:; v0neidos em cada mPz e pagavel em generos de pr1-
rn<>,ira necessidade. 

-_Art.. 3." A a<lministração, pelo seus prepostos legaes, fis- · 
ealizar:í o commercio nos est,abelecLmentos a que se refere o 
artigo anterior de modo a impedir que os generos de -ali- -
ment.açã'O " outras mercadorias de primeira. necessidade se
jam vendidos por preços supe~iores aos da t.abella organizada 
pela repartição competente: e bem -assim a obter que se
jam entregues ao consumo mereadorias nocivas á saude pu
blica, .iá pela propria natureza dellas, .i·á J)elo seu máo es-
tado de conserva!lão. . · . 

~i\a't. 4.º . O Governo, no rrgulamento -.que .eoopedir pa.ra o 
1•.x.act.o. enmprimento desta leL especificará as mercadorias que 
devam ser consideradas nocivas á saude e determinará as 
penal" que devam ser impostas aos infractores. · 

Art 5." Revogam-se. as d'isposi~iões em contrario. 
Rio, :11 de .inlho de 1920. - Honorato A.lves. 

.. 
A jusLifica<ião do projecto acima não exige o menor es- 1 

for.;o de argumentação, bastando-me dizer que procuro· ape- · 
nas defender a sorte dos infelizes desamparados que por todo · 
o interior-do paiz se entreguam á fadiga. exhaustiva de um 
trabalho rude na construccão d'as nossas estradas e -O.e mui
t.as .{mtras obras publica·s. Os emp,reíteiros, constructores ou 
a.dm'fnistradores de taes. serviços· não se contentam com os 
fnrtos -lucros que lh('S proporcionam · as empreitadas e es
corcham impiedosamente os pobres e desprotegidos traba
lhadores, yendendo-lhes nos seus armazens pelo decuplo do 
pre!}o, mmt.as vr.z·P.s, os generos alimentlcios e as mercadorias 
de que mais· carr.cem. Sãn da maior notoriedade os abnr.;ns 
praticados contra esses ohsc.uros, mas esforça.dos agente~ do 
nosso prwrresso para qur. tenha necessidade de os espeeifi
car. Basta dizer que o menos .que elles perdem nesses ser
viços, para os quacs sãn attrahidos pela fallaciosa illusão de 
bons salarios, é o dinheiro, que não chega a sahir dos bol
sos dos empreiteiros. pois Ludo quanto ganham .fica nos ar,,. 
mazens; p·orém ·perdem cm. regra, mais que esse dinheiro 
custo:;iamente ganho - a saude, graw.mente éompromettid~ • 
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em logares pestilentos, e, mu-itas vezes, a l)ropria vida. 
Honorato Alves. - • .\. Commissãa tle Constituição e Justiça.: 

o Sr. Presidente - Vou submettér a votos · o seguinte 

REQUERUMEN1.'0 

Da Gommissão de · Const.itui~.ão e Justiça :Para ser ou
.vida. a de :.\faru:llha. e Guerra 8obre o projecto n. 102, de i9l9, 
do Senado, creanàfl um distinctivb para os officiae~, inferio ... 
res B pracas do Exercito e . da. Armada que prestaram . ser
viços na· confla.g.ração universal • 

.Approvado. 
O Sr. Arm·ando Burlamaqui (pela ordem)'. requer e obtem 

dbpl-m.Sa de impressão da· redaccão final do projecto n . 78 e, 
de 1920, afim de ser ímmediatamente- discutida e votada. 

. E' lida e, sem observações, approv'ada a· seguinte 

·. REDACÇÃO 

: ·x. -;s .e-. _ t920 

lleclw:çi1o {inu.l da fnnenda da Camm•a ao proje:cto do Senado, 
· n. 78 B. àe 1920, que autoriza a cem.cessão do c1·edito-de 

1150 :ooo.i, pm·a -auxiifo1· a . representação.' 6~spo1·tiva brasi
lefra na Ol·ympiada Internacional de Anttterpi<!'.·. · · 

Artigo ·unico. Em vez de: <mão excedente de tre$enros 
contos de réis~, ·diga-se: e.não excedente de cento e cincoenta 
contos. de réis~. · 

Sala das Commissões, 3i de julbo de i920.-Do7'Vai Porto. 
IJeodato ~llaia. - Prculo Lopes. · 

O Sr. Presidente -. O projecto ·n. 78 C, de 1920, v.ae ao 
Senado. · · · . , . 

Pas~u-se ás votações constantes da ordem do dia. 
Continuação da votac;ão do projecto n. 19 A, de 1920, 

a.utorizando o Poder Executivo a :promover, conforme melhor 
convier aos interesses nacionaes, a commemoracão do Cen
l1~nac·io da Independencia . Politica do Brasil; com parecer da 
Commissão de Fina11acs, eontrario ás emendas {vide projecto 
n. 19 B. de 1920) (emenda n. 3 e seguinte) . (2ª discussão) •. 

O Sr. Presidente - Vou submetter a votos à seguinte 
emenda cuja votação fiecu interrompida na· ·sessão de 30 ·de 
julho: 

N. 3 
Ao art. 2" -.. Substit~a-se .pelo seguinte: 
~o Governe; realizará as opeDações · de credita ou fará as 

cmi,ssões de pªpei-'n1o_eda1 que . seja~ ne.cessarias para a . . . . . ·. . . ·~ . 
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-cl:ecul·ão da presente lei podendo despender até a quantia de 
()Cm mil contos de réis». ' - Po:ulo de Fr<Jntin. 

Rej eitaaa. ~ 

Rejeita-da. a emenda n. 4. 

- O Sr. Presidente - O projecto n. 19 A, de i920, passa~ 
3~ discussão inào antes á. respectiva Gommissão para ser re
digi1fo. 

Votação do projecto ri. 133, de 192~ abrindo o. cre~ito 
especial de 529 :514$654, para pagamento de compromissos da 
Estrada de ]'erro Oeste àe Minas (3ª discussão).-

Approvado em 3ª ·discussão e enviado á Commissão de 
Redacção, o seguinte 

PROJECTO 

N. 133 - 1920 

, O Congresso :-iaciona.l decL?eta: 
( 

Art. 1 . u Fica aberto, pelu Ministerio da Fazenda o . ,cre...; 
dito especial· de 529 :514$654, para pagamento de compro""' 
missos assumidos pela administração da Estrada de Ferro 
Oeste de Minas, no exercicio de i919, ·eoni a acquisicão dé 
lenha. 

Art. 2. º Revogam-se as disposieõe:3 em conti;ario. 
Votaoão do projecto n. 151, de 1920, abrindo o credito 

especial de iO :044$990, para pagamento a Arnobio de Barros 
Monteiro (2ª discussão). · 

Approvados suceessivamente em 2ª discussão os Seguin-: 
.tas artigos do 

PROJ'ECTO 

N. i51 - 192~ 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. i. º Fica o Presidente da Republica autorizado ·a 

abrir, pelo Ministerio da · Fazenda, o credito . especial dê .. 
10:·(}44$99~. que se destina ao pagamento de Arnobio de Bar• 
ros '1\fonte1ro, ex-encarregado do extincto 3° i»osto fiscal do 
Alto Purús, imporlancia de vencimentos relativos ao periodo 
de 1. de mnrço de 1916 n H de junho de 1.917, quando assu ... 
miu o exercicio do cargo de escrivão · da Mesa de Rendas do 
Alto Juruá. . O Thesouro descontará daquella somma os devidos 
impostos. · 

Art. 2. º Revogam-se as ·dispo&ições em contrario . 

o Sr. ~~ ~ o·' prpJeotQ ~ • ~ ~~.! . 
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Votação do projecto il. 152, de 19210, abrin,do o credito 
especial de 139: 400$, para pagamento a Manoel Pedro & 
Comp. · (2" discussão) . · . · 

Approvados successivaniente em · 2" discussão, 9s seguin-
tes artigos do . · • · 

PROJECTO 

N. :1.52 ·- ·1920 

O Congresso Nacional deereta: 

Art. i. ,~ Fica o Presidente da Republi~a autorizado a 
abrir, pelo l\Iinisterio da Fazenda, . o ·· ereà-ito espeeial de 
139:400$. import.aneia elo premio a que teem direito Mànoel 
Pedro & Comp. , armadores em Belém, .Estado do Par!; pela 
construr.ção do -navio Manoei Pedro I, de i. 394 tonéladas de 
deslocamento, de . aecôrdo · com a tabella do Lloyd . Register -1 

O premie>, nos termos do ari. 132, n . 11, de. lei n. 3. 67 4, de 
7 de janeiro de !919, correspondente a cem mil réis por to-
nelada. · . · , . 

Art .. · . .2. • Revogam-se as disposições em contrario,. 

O Sr. Pl'.esidente - O {lrojeoto _passa ã 3ª disoueeãO. 
. ·Votaoão dó projeeto n_ .i3!_, __ de -19~0, · ab~fodo o credito 
· de· 20 :íJ.00$, para pagaipento á uompanh1a Nacional de Nave-
gação Costeira (3& diacussão) ~ : . · · ·. · . . 
. . 11\p_provado em a· discussão e e~viado á Commi~o de 
Redac.r"8o. o seguinte . ~ - · 

PBOJECTO 

N . . 13f ~ i920 

O Congres~o Nacional d~reta-:· 
' Artigo unico~ Fiea .o Poder Erecuf.Í~o autorizado a al)rlr, 

pelo Min~sterio da Viação e Obras . Publicas, o credito de . 
20 :000$. supp~mentar á. verba 4ªt art. 98, da lei da. despeza 
de 1919, para pagamento á Companhia · Nacional de Navega
ção Costeira, da subvenção. correspondente á ultima viagem 
na linha ·sul-norte~· iniciada em Porto Alegre, no niez de de
zembro do refériao exercfoio; revogadas as disposições em 
contrario. - · 

J. . '. ' . ·. -

Vitacão ,.do projecto n. f32, de f920, abrindó o credito 
especial · de 65: i.92$690, · para pagamento . a ·1ulio . Fe11Umdes 
Rõsa {3ª d~). 
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_\pproYado cm 3' discussão e · enviado á Commissão de 
1 iet.lact;ão, o seguinLe 

PROJECTO 
• N. 132 - 1920 

o Co11gresfo 2\aeiunal decreta; 
A.ri. Lº Fica o Presidente da Republic~ autoI'iz~do a 

:.~hrir, pelo Ministel"io da Fazenda, o cred1to ·· especial de 
G5 :19i~600, destinado ao pagameq.to de Julio Fernandes Rosa, 
r~m ob:;enaucia á sentença judiciaria que annullou a sua de
rnhsão uo car;;o de escri'vão da Gollec.toria Federal de Soro
t:alJ'a, S. Paulo. 

Art.. 2.º ne~ogam-se as disposições em contrario. 
O Sr. Ferreira :Sraga (pela 01·dem) requer e obtem dis

pensa de impressão da redaccão final do projecto n. 132 A, 
de rn20, afim de ser immediatamente discutida e votada. 

E' lida e, se mobservaç.ões, app1·ovada a seguinte 

REDACÇ.~O 

Redacr;ú.u final du pro;jecto n. 132, de 19·20, que abre o ci'e ... 
dito especial. de 65 :·f 92$690, p°'J·a pagamento a Ju.lw 
Fer11anàes Ros11 

O CongTesso Nacional decretà: 
Art. · i . º .:Fica o Presid~nte fila Republica autorizado a 

abrir, pelo •Ministerio da. ~azenda, · o credito especial ae 
65 : 192$.690, destinado ao pagamento de Julio Fernandes Rosa, . 
c:m ohservuncia á sentença ,j udieiaria que annullou ·a. sua de
miss~o tlo cargo de escrivão pa Golectoria Federal de S-oro-
caba, S. Paulo. 1 

Art. 2. º 'Revogam-se as disposições em contrario. 
tia.la das Cummissões, 2 de agosto de 1920. Dm•vai 

Jlm·tv. - Prado Lopes . - Raul Sá. . · 

O Sr. Presidente - O proj ecto vae ao Senado. 
Yotaç<lo do pro.ieclo n. 1:J.4, de 19.20. abrindo o credito 

c::;pedal <le 3: .rn:.!$923, para pagamento a · Arthur Simas Ma-
galhães (31 discussão!·. · 

1.1\tpprova.clo em 3ª discussão e enviado á Commissão de n cdaeção, o seguinte 

PROJEaro 

N.· 134 - 1920 

O Congresso Nacional decreta: 

Ar~if?O UI~ico. Fi_,,ea o Potl~r Ex~c.mtivo autori~do ·a abrir, 
pelo ~Im1ster10 da Fazenda, o credito especial de 3 :40-2$923, 
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para pagamento de diff er~nç.as de vencimentos· a que tem ~i~ 
reito, por lei, o ex-fi~l d&. armazem da A~fan~e~a da Bahia~ 
Arthur Simas Magalhaes; revogadas · as· d1spos1çoes em con-
trario: 

· V.otação do projecto n. t36, de rn2o, abrindo o. cred.ito 
especial de 16:300$806, ,para pagamento a DD_. a.ngebna. 
Costa de ·Lima. Drummonp ~e Joanna Cecilia de Lima Drum-
morid (3• discussão). . · .. 

Ai)pruvado exp. s•. discussão e ··enviado á Commissão de 
-Redacçao, o seguinte · · . 

PJ\O.TECTO \ . 

N. t36 - 1920 

. O Congresso Naci~na.l' decreta: 
Artigo urtico. Fica · o Poder Executivo ·autoriza.do a abrir, 

pelo ~~ini.steriO da _Fazenda, ·º ~redito especial: d~. :15:300~806, 
para pagamento do que .é devido. a .. . DD·. An:gel1.na . . Costa: de 
Limá Drummorid, el!l virtude de sentença .judiciaria; ·r·evo-: 
gadas as disposiçõ·es em contrario. . · · 

· Vo~ão· do _projecto· n . · ·1as; ,de i9.20,- .. abrindo o credito 
especial : -de · !1'46$530, para pagamento a João Ferdinando 
Costa. (3,ª discus~o) . .. · . · '.> -- ~- : . · .. ·•· ... . . · ·· · 

Ap.provado- em 3ª discussão e enviado a· Coinmissão de . 
Redaceão; o seguinte - · · · 

PR~!CT() 

N .. i38 ~ 1.920 

O Congresso · N aêiOtial -~de~~eta : . / . 
Artigo ·unico·: · Fiea .9. Poder . Executivo, autorizado . a · abl'ir, 

pelo . . Ministerio da F1;11-enda. o credito· especial · de 946$530. 
para pagamento de diff erenças d& -vencimentos . devidas ao 
ex-fiel de armazem · da Alfandega do Rio de ·Janeiro João 
Ferna.n.dino Co~ta; ~evogadas as · disposições em c1Jntrario. 

\-~ota.cão do {)rojecto n .. i39: de ·.i920, abrindo. o. credito 
ClSpeciaI de 1 : 400$, para pagamento a Octaviano Felix de· 
Carvalho (3'° disrussão) . . . . · 

Apnrovado em 3• discussão e enviado á Commissão de 
Redacção ~ ~eguinte 

PRO.TBCTO 

N. -;39 - t920 

O Congresso Maeional decreta: · 
.. Art..1 .º Ffoa ·o PoiJ~r' Ex~cut.ivl) autori!ado ·- a abrir. pelo 

M1mster10 da Viacão e Obras Publicas. 'o credito · especial de 
~. - ~.i. V• - . . 6 
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1 : 400$, .para pagamento ao Sr. Octaviano Felix ·de Carvalh<.1 
de differenca de vencimentos nos mezes de junho a dezembro 
de 1915. . 

Art. 2. º Revogam-se as disposições em contrario. 
Votação do proj~to n .. 145, de '1920, do Senado ree-0-

nbecendo de utilidade publica a S.ociedade Brasileira de Au
tores Theatraes, com séde no Rio de Janeiro:. com P.arecer 
favoravel da Cornmissão ~ Constituição e Justiça (3ª dis
cussão). 

-- Approvado em 3ª discussão o seguinte 

; PROJEOl'O 

N. 145 - t920 

O Congresso Nacio~ decreta: 
Art.. 1. º Fica recontlecida como de utilidade P.ubliea a 

.Sociedade Brasileira de Autores T·heatraes, coni séde no. Rio 
de Janeiro .' · . . . 

. i... E' facultado a esta: .sociedade de representar seus ar-
eoQiados : · · . · . ' . 

a) perante a Policia ou em juizo civil ~ criminal, activa 
e .Passivamente, em tados os processos referentes á" proprié
dáde littéraria e artist.ica, nos quaes esses associados sejam 
,parte~; · · . : ~ 

b> perante .as empr~~as· theatraes para a cobrançá das 
quotas ou percentagens dos direito;; de autor... . . ·--

2.º Para· o disp__osto no 1º, a sociedade se reputara man
dataria de seus associados, para todos os fins de direito, pelo 
simples acto de filiação á sooíedade, salvo clausula expressai 
em contrario . : " . · · 

3.º A sor;iedade, mediante reeiproeidade, poderá entrar 
em aecôrdo Mm as sociedades estrangeiras congeneres para 
a defesa dos direitos dos autores estl'angeiros pela fórma de-
terminada neste artigo. · 

4.º A prova iia filiação á __ Sooiedade Bra-aileira de Au
tores Theatraes ou · ás congeneres estrangeiras · poderá ser 
!eita pela relação official dos socios, publicada- pela imprensa 
ou em avulso, ou por certidão, em rela.torio passado , por ta
belli~o publico, pela qual se verifique c.onstar -Oa referida rc-
Jação o nome do autor theatral. . · · 

.Art. 2. º Revogam-se as disposições em contrario . 

_ O Sr.: ;Prt:sidente - O :Prôjecto vae ser , i:~~ido á san ... · 
cçao, ot'.f1c1ando-se ao Senado sobre ~ oceorr1do. . " 

Votação do projecto .n. 98, de i920, abrindo o credito de 
2:t60$, para pagamento a 'Alvaro da Rocha Vianna e Carlos 
Alberto Machado. com parecer favoravel da. Commissão de Fi- · 
~ancas, á emenda apresentada em 3ª discusslit> · {vide proje-
ct.o n. 98 A, de f 920) (3ª discussão).. · . . . . .. - ·- -- ... .... - ..... . .. 
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o sr; Presideníe - A este prcjeóto foi off'erecida a se,., 
gi,Iinte \ 

I 

Accresoon~e: 

. .AÍ't. -1 . º · Fica ·o Governo. autorizado a usar da ver b.a puro 
e;on-stante do_,art·, 11, da lei n. 3~99'1, de 5 de janeiro de 1920, 
n. 17 --· Reorganizacãp do Exercito· - não só. no sentido de 
autorizaçã.o · do : art. 1.2, n.. 1. ila: mesma foi, como ta:mbem 
no dé transf ormal-~ em papel ao .cambio do .. dia, afim de 
fazer fac.e1 aos mesmos .encargos,· mediante operação· internai 
.do credito, em títulos papel.-· . - .. · 

App:rpvada a:. referida emenda dp Sr.- Óctavio ·Rocha. 
. . Approvàdo en:i -3t. · <liseus.sã() e . envia.do á Comm'i1::1são . de 
!l~aóçâo . ó seguinte ' - . . . . . ·. . . , ·. - . - .. 

Í. · PROJ.EOTO 

. N .. 00- i920 
,' · , 

o -Congi-~sso .Na'Cional . dooretai . . . 
. ~- Artigc,-nnfoo-. FiCa o· J>od~r-~c.utjvo autOriiado .a_ abri;, 

pelo Ministeri<t de Fazenda,. o credito especial-de 2::160$, para 
pagamento do !Lugmento 'de ve~iménto-3 a ,que, .em virtude 
do art-.. -t23~ .da lei n. 2.738, (!e 4 de j~neiro--de 1913, teem 
direito os· ericatregados .. ;de~mooelQs ·-da Imprensa ~acional, 
Alya,~o. d:l. ~~cha ,'Yiann~ _.e .l.iar!os· N~erto ·~achªdg, .no cor
rente .exercw10; revo~d_as ~s d1spas1çQe,s·. em. contrario. · 

Vo,tacão. de _,i~rojecto n ._ Jso, de, 1920-, 1cfabdo nova denO:..:. 
minação a(;S- a:nxiliares de -escripta-· dá -Esoola · -Prert:mnitàl'ia 
i 5 .de Novembro e augmentandO-:lhes os .vencimentos; · oom 
parecer .d& Commissã.o de Financa·s,. opinando .. pelo archiva-
mento do proj:ecto ( P discussão). · · 

Regeitado em: t• discuss~, Q seguinte, 
.• .....- t 

.. - < PROl.BCTO . 

N. {50· --"! ·t920 ; . 

·O Congresso Nacional â~etá.: . 
- At't. L ~Os aUxiliares de:eseripta da Escola Premunitoriá' 

15 d~ novembro .Pãssam ·a Jazer part,e _<lo quadro -do :(uncciona
lismo do mesmo ·e;,fubélecimeíito, oom-·a. -denominação de ama
nuenses, e .-com vencimento ·mensal· dé'3o-0$ _.cá.da~ um. ,. · 

Art.- 2:º Re-vogam-se··as disposições em contrario .. 
. Votac~ ~do _ p:Poj.eci,o n. 27 A, .de .. t 92ô _ -jlr~vicleirniando 

sobre (i'_p;rovirilen:to .. de, fog8..res créédos no P'epartamento Na
cionar de Sáüdé · p·ublfoa; com· parecer da Commissão ce SaUde 

__ / 
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12 

'Publica sobre as emendas em 3ª diseuS8ão (vide projectD nu~ 
mei'c) 27 B3 de i920) (~ discussão). 

O Sr. Prasiciente 
as seguint~s 

A este projecto foram offerecidas · 

EMENDAS 

N. 1 

o Governo aproveUará tambem no provimento de Ioga ... 
res creados. a crear. ou a vagar. os medicos classifica.dos em 
concursos para inspectores sanitarios realizados em obedien
cia ao disposto no § 5° do art. 3º, do decreto n. U.569,. de 
28 de abril de 191~. e que não lograram nomeação, nem fo
ram abrangidos pelo decreto n·. 14. 189, de 26 de maio de. 
i920. ·- Ubaldo Bamr.:lhete. -~ · · 

Onde ~onvier: 
N .. 2 l 

E bem assim aos medioos interinos e auxiliares aeade
mieos, hoje medieos, que em !91R~ por occasião da grande epi~ 
c!emia. da. grippef funecionaram na Direetorfa .·Geral de &ud.e 
Publica ou na Assistencia Municipal. - Olegario Pinto. 

N. 8 

Em logar de «aproveitará>, diga-se: cpoderã aproveitar>. 
O mais com<> está redigido. ·.i 

O mais como está redigido. - Elpidi~ de ~esquittz. 

N. 4 
Em vez de: «0 Governo aproveitará .•. :., diga-se: cFica 

o Governo autorizado a. aproveitar,. - 1. Lamartme. 

N. 5 
O Governo aproveils.râ tambem no provimento· de toga

res c~ados, a crear õu a vagar; os medicos classificados em 
concursos para inspectores sanitarins, realizados em· obedien
cia; ao disposto no § 5º, do art. 3•; do decreto n. i t. 569, de 
28 nc abril de i 9i5, e que pão lograram. nomeação, nem fo~ 
ram abrangidos pelo decreto 11. · H .• i89, de 26 de maio de 
1920. - F. Awes da Silva . 

. N .• 6 _ 

Suppl'i~am-s.e as pala~as ~ou a crear, ou ainda~ 3 va· 
p~ do artigo un1co do ·proi.ectA>. - Rodriguea ·Mackddo •. 
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N. 7. 
' • 

. Ao projecto 27 Á,, deste àIÍno: onde se diz: . o Governo 
aproveitará ... diga-se·: Fica o Governo autorizado a apro
veitar. . . - Vicentl" da C. Pir<ll}ibe. . 

. Vou submetter a votós. as emendas.. , 
Re,jeitadas, sucées~ivamente 'as emendas .n."!.J,. i e· 2. 
A:pprovada. a '.ref etida . emenda n ~- 3. · . 
E' cànsiderada prejudi~a a. emen~a n~ 4. 
Rejeitada a emenda n. 5~ . '. . . , 

· O Sr. Presidente - Vou submetter a· wtos a emenda n. 6. 
o ' sr·. Raul Barroso. C') (fJt12'ti encamin~· a. 'UOfaçrio) -

Sr~ Presidente; peco a V. Ex. se dign~ annunciar á Camara. 
que o parecer sobre a emenda n. 6 .é favoravel. · · . · 

A Commissão de· Sande Publica .acceitou a ·emenda, e 
não o parecer do. Relator,. -como por engano está no~. im-. 
pressb. . . · . . · · · · · · . ·· · · . , -

· .. A opinião· do Relator foi vencida na Commissão, que.-
em sna maioria, acceitou a P-menda. .· . , •• 

. ·Era o qile eu · Unha a dizer; · 
- . ,· : .' . .. -

· Approvada a referida· emenda. n. 6 do ~Sr. Rodrigues 
-~achado. · . .. . _·- · . . 

E• considerada . prejudicadti a . emenda. n. 7 •.. · . . 
· A_pprovado em a• diséussão· é enviado á C-ommissão de 
Red~eção, o seguin~ · · · · 

.. PRO.TÍml'O 
J. 

· ' N~ 27 A ,,_.;.;- f 920 
o·' Congre!BO NaoionaJ decreta: 

. . . . . . .,·. .... . 
Art. t .• O G<>Verno ·aproveitará· no provimento .dos to

gares e reado~, ou a crear, ·ou, ainda, a vagar, no I)eparta
meni.o ~acional de Saude Publlca, os medicos que, no . anno 
de 19U~, . na antiga Dircctória · Geral de Sande Publica, ser
viram em commisaão como· - imper.torei de v'1Jllanci.a me
dica aos <'ommun,cántP.& de febre amarella - de. accõrdo com 
o ·esf.ipu!ado no § 2D do art. to do decreto n. S.987, de 2 de 
janeiro de t 920. · · 

Art. 2. ~ · Revogam-se as 1diap~s!ções em contrario. 

O Sr.· Pnsicionte ~ Vo~-wbniette~ a votos. o equln~ 
requ!!rimento ofterecido na sessão de 2i de ,1Ulbo pelo Sr. 

Maur.1cio de J.iacerda: :. · - . ·. · · · · · 
~Requeiro que, pelo . intermedio · da M~sa, , o· .Gov~rno 

prestf' esclarecimentos â Camara .sobre o incidente· com o con-
sul ·brasill'iro na Bolivia.> · · : · · · . · · · . ·· - · 

Rejeitado. · ·· · 

,<•) ,Eéte "1iseurso: df> f~i ie:v•sfu ~o ora.dôr; , 
; . 
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. . . O· Sr. ll~uricio de . Lacerda (pela arâemf requer ·a. verl-
f1ração da vótação . --_ . · 

Procedendo-se á verifieacão da votacão, ·reconhece-se 
terem . votado contra 70 Srs. Deputados e a favot, nenhum; -
total 70. 

o sr.-·Presidente - Não . ha numero. Vae-se pro~der ~ 
chamada. · . · ~ 

O Sr. Costa Rego (su.pplente, !ermn® de P Secr"etario)\ . 
procede á chamada dos Srs. Deputados. · , 

Feita a chamada ver-ifica-se terem se ausentado os Srs. 
Bento ~ Miranda, !Prado Lope~, Tliomaz AcciQly, Tho]Ilaz · ca...i 
valcanti, Cunha Lima, .João Elysiç>, · Gon.'Zaga Mâranhao, . Edu- . 
ardo Tavares, Estaci9 Coimbra, Austre.gesilo, Julio qe MeJlo, 
Natalicio Camboim, João ~enezes, . Deodato · Maia, João :Man--· 
·gabeira. Heitor de Souza.; Nicanor Na8cimento-, Lengrub~r Fi
lho, ... Macedo Soares, ThemtstocleB de· Almeida, · Mauri~io de 
Lacerda. ·Teixeira Brandão. José· Boni~açio, Zoroastro ~e - Al-· 
.varenga, Anthero Botelho, ·MeHo Franc_o~ Raul G!li'doso,_ S~l
les Junior, Carlos Garcia, Cincinato Brags, Prudente d~ ~b-

.. :raies Filho, Sampaio Vida!, R:o~igues 'Alves Filho; -Pedro · 
i Costa,. Arnolpho Azevei';J.o, Pereira Leite, Ottoni Maciel, · Car-

los Pennaficl e Joaquim Osorio. . ·.. " · , · · · 

O Sr. Presidente - Responderam á chamada Srs-.;' 
Deputados. -·: 

Nãc ha numero para se proseguir nas votações. 
Passa-se ás mater?as em discussão. . . 
Encerrado~ suceessivamente em 2ª discusaão os arts. . t.• 

e 2º do projecto n. i60, de 1920, abrindo .o credito especial d~ 
·46 ;'257$450, para pagamento a n.. Maria Eliza Lobo Pereiw 
e outros {vide projecto ~· 554 B, de i9i9), ficando a.diada a 
votação-. " · · 

Encerrado em 2ª discussão o artigo· unic0 do projeeto nu
mero 162, de 1920, do Senado, autoritm:ido a .abertura- dos 
ereditos nC!ce~sar ios para pagamento de gratificação adqici~ -
nal a que, de acc~rdo com .a lei n . 2.S56, de 31 de dezembro 
de f 910, fizeram jús diversos funccionaI'ios da Escola. de 
Aprenàizes Artífices do -Pará;- c-om s_ubstitutivo da Co-mmis~ 
são de Finanças, ficando adia~a a v.otMão .. 

· Discussão unica do parec@r ·n. is, · de i920; indeferindo 
o requérimento em qu~ D. ~a.tbarin:a- Innocencia ·dos. Sante>s 

Lopes pede relevação de prescripcão . . · · · ·. 
E~rrada e adiada -a yotação .· . 
. Discussão .unica do parecer · n . 14, de 1920, indeferindo 

o· requerimento em que D. Emma Dias da Crut~_p_ -~~ r·ele~ 
• · :vaçio . de . prescripção . · 

· Encerrada. e adiada a votaçã~. 

• 
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L SESSAO ·EM. s DE A~S'ro DE: 192Cl 
. 

. . O Sr. Pi;esidenté -·. Exgotadas as materi;i.s em '(J.isc\issão., 
:vou levantar a sessão, de~ignand~ :para amanhã . ~ :seguin te. 

ORDEM ·DO DIA 
. \ .. 

. ~ota.ção do projecto D. . f 60, de 1920, abrindo o ered:to 
especial . d·e 46:257$450, para pagamento -a D. Maria Eliza 
Lobo Pereira e outros (vide proj-ecto n .. 554 B, de 1919) (2ª 
discussão) ; · 

Votacão do project~ n. 162, $.ie . 1920: do Senado, auto-. 
rizandQ . ~ ab~r.tµra d_ôs · ci-editos ~ecessarios ·. para. · pagafumto 
de gr.atlfieaçao addic,onal a que, de aceôrdo com a léi nu
mero ~.356, d~ 31 de dezembr o . de :1910, fizeram jús. d iver
sos funccionarios _da ~cola de . :Aprendizes Artiffo.es óe> _Pará; 
oo~ s.ubstittitivo da Com.missão de Finanças · (2* ··discussão) ; 

Votaçã~, d~ ·:Parecer" ri. ,:l,. d~ -1920, i~deferind() ~ re
querimento em -que D . Catharin:a 'Innocancia dos Santos Lo
pes pede relevaç~o de pr~scrip~ão . (<liooussão· rinica); 

VQ1-açã.o.- -0,o pa.re~er n. H, . de '1920, indeferindo o.. re
queriJA~.~f:o e$ _que P ~ · Etnl?fcl . pia~ . d~ Cruz pede· refovàoão 
de . p~esc1'1pçl6 (discussão $ea.); · · · 

. 3ª discussão do pr()j~to n. 1'37, de ·1.920,. abriridiJ o ere
,dito eisp~i~l de i. ~23~$500, , pªra pagam~nto a Antonio Tei
xeira àé õliveitia; · " · ' · · · · · · . · · 

· Disc~~ão. uJ;lica da . '.~epdá qo Senado a.o p~ojecto nu.: .. 
mero 554 B, de f.919, da Clamara, conced:endo meio soldo. e 
montepio pela_ tabella. aetual 'á viuva .e â filha soU:eira do 
coronel Alfredo Vicente Martins, ex-direotor do Asylo de In-. 
validos d'a Patrja; com ,parecer · <la .Commissãf) de· Finança-s, 
favoravel á em'enda {Vide' "t>N>Jeéto · n. t61, de 1920) ; · 

f• discu~ãc) do proJecto n·. i03 Ã, da i920; dand·o nova 
organizàcão , . usina de eleotrióldade · do Colleglo .Militar;· eom 
parecer da Commissão de Finaneas contt'ario ao projecto. . . . · :.· . . . . . 

Levanta-se a ses8ão ás t Q horas. 

"\ . . ~ :-· 

66• SES$!0, :EM 3 .DE AGOSTO Dil t920 

PR!SibENCIA nos 9R!!. B'úDo 'BRANDÃO, 'PRESIDENTE; ÃltDMDE 
&!2~lUl(~ 1~ sgcP.ETÁRIO; BUENO' ' Bll:t\NDÃO, PREBIDltN'l'E. E, 
ANDRAn'E -BUIR'l\A, 141 éErntETARto· 

. , r . 

A'S: 13 hoeas oompa~eem os· .. Srs. Bu.eno "Brandão, ·Ephi
ge~io de Salle.~ •. Heitai' ;de. Souza,. Raul ;.Sã; Doml Porto/ Rõ
dr1gues Machado, · Mal'.mbo de· Andr.ade, , ~~maz · Rodrigues, 
l •homaz Ca~~ti, .9sorio .de· p~· Fr~!ferico .Bo~"Qunha .. 

. I 

f' 
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Vma O~t'ar Soares Simeão Leal, Gonia_ga Maranhão, Julio 
dé M~llo Luiz Silveira. Roàrigues Dorin, ·o.ctavio Mangabeira, 
Pire.:; dP' Ca.t'\·a!ho, Leoncio Galrão. Pachecn Mendés, José Ma
da, Engenio Tourinho. L~ã_o VeBoso, Upaldo Ra~alhete, :o\n
t<lnio Agnirre, Paulo Frontm. Mf'lndes 'lavares, Vicente Pll'a
i;?ibe Raul Barro~o. Manoel RP.is, .Toão Guimarães, Francisco 
?vtarconde.s. Maurir.io dP. Lar.erda, Teixeira Brandão. Augnsto 
dP Lima. Amet·íco Lop~s. Senna Fit;Uf' iredo, José Bonifacio, 
Gomes Lima, Zoroa~tro Alvar11nga. Anf.P.ro Botelho, Fausto 
1- erraz. Yoreira nrandão, Franci.~co PaoJiello. .Tayme G<'mes, 
1~Jaor Prata, Vaz de MfllJo, Manoel Fulg-eneio, Edgardo ·da 
•.unha, . Ra.nl Cnrdoso, Carlos Garcia, Ferreira Braga, Cinci
<•ato D1'3.ga. !\!ar.r.<'lino BarrPto, Jost'\ T.obo, Arnolpho Azevedo. 
l!amfJs Caiaflo, Avre.s da· Silva, O lega rio Pinto, Pl?reira Lci!e, 
João Pernl"l.t.a, · A!varo Ua.ptista. ~arlos 'Penafiel, Afoides 
'\taya, 'Nabnf'o de t}onv~a.. Oc! ~vio Rocha, Domingos Ma.scare-
uhas e Barhosu Gonçalves (70). · 

Abre-se a sessão. 

O Sr. Raul Sá ($eMJindo de 2° Sel''retario) procede . á lei
tura. 1ia aet.a da sessão antecedente, a qual é, sem ob.servaÇões., 
appro\•ada. 

O Sr. Pres~dente .....:... Passa-se á leitura do expediente~ 

O Sr. Heitor de Souza (seMJindo de -1• Secretario) ~ro
c:€de á leitura do seguinte 

Officios: 
EXPED~NTE 

Dons do Sr. i º Secretario do Senado~ 1e · :u de julho. 
l'Ommunicando que aqueUa ·Casa rlo Congresso Nacional 
a(loptou (.\ nesta data enviou á saneção, as seguintes proposi-
4,;Ões de8ta Gamara: 

Abrmdo o creôao ei;ipecial paira pae.-amento dos venci .. 
mentos ao_ b~1·har<'1 Durval Castello- Branco, ex-Juiz munici· 
pal 40 e~~trnc1.o 2· termo da comarca de Senna Madureira. no 
'l'err1tor10 tlu .AcrC'; . 

· _.Abrind~ o c1·cdito ~special de 60 :000$, para regularizar a 
escr~pturaça1) da:; d•·•::pPzar; com o pagamcmt.o de obras urgen~ 
t6s ne que carecia em 1.918, o Instituto Oswald-o Cruz 

Inteirada. · · 
, Do mesmo -~cnhor € de igual data, enviando o· projecto do 

S~nado, ap~sentando eom torios os vencimentos, -·o Dr. Eva .. 
n,~to _da '\· e1ga C,.tmzaga, sPcretario da Cô:'te de Ap:P-ellação do 
Distr1Cto Federal. - N Commissãó de Finanças. · · 
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SXSSÃO EM 3 ·DE AGOSTO DE 1S20 

Tclegramma: 
Nirht>.roy. · i d~ al!'n~fo - Pl'esidente Camara DPputados 

Rio-Teriho honra commllnicai· V .Ex.foram in~taHados· tra
balhos segi,inda seRsão ordinaria decima leg:.s1atura Estado 
perante qual li mensagem governamental. · : . 

Cordiaes saudações. --Raul Vetga, Presidente __ Esta.do. 
. - Int eit·ada. · \ 

Requerimentos: 
Do engenheiro .Jo~é Kennitz Moreira Lima,. pedindo con

cessão de- nma v;a ferrea quet partindo ·da estação de Cha
vantrs, Estrada de Ferro Sor-0cabana, vá terminar em um 
pon1 o do rio Paraná . - A's 'Commissõe:s de Obras Publicas e 
de Finanças. .· · 

Do marechal graduado, reformado, Rodolpho Paixão, pe
dindo o pagamento da quantia de 2:155$677, a que se diz.com 
direito. - A' Commissão de Finam;as. · . 

São successivamente lidos e ficam sobre a mesa, até ul
terior deliberação. tres pro,ieetos dos. ·srs. Oetavio Manga
beira, NataHcio .camboim e 'Rodrigues. Dor:ia. 

E' .lida e vae a imprimir a seguinte 

REDAÓÇÃO 

N. 27 C - i 920 · . 
Reilarção firuil . do pr.ojecto n. .27: de §9209 que providencia 

sabre o provimento. dP. looares creados no Departamento. 
Narional de Saude PubUca. · 

O Congresso Naeional decreta: 
Art .- f • º O Governo poderá aproveitar no provimento dos 

Iogares creados, .no Departamento Nacional de Saude !Publica, 
os med~cos que , no anno de t 919, na antiga Direetor.ia Geral 
de ·saude Publica, serviram em eommissão como - inapecto
rea de tii(Jilant:'ia medi~a aos communicaniea de (obre ama-
1'ella - ·de acr.ôrdo com o P.tatipulado no § 2º do art. 10 do de• 
ereto n. 3 ·. 987 ,de 2 de janeiro de i 920. 

Art. 2. º Revogam-se as dispoeioõe" sm contrario. 
· Sala das Commissões, 3 de ago~to de t920. - Raul Sd.1 

- De.(la'ato Maia. - Dorval Porto. 
' E'. lido e vae a imprimir o seguinte 

PROJ'EC'ro 

- N. i76 - 1920 . ... 
Approva . os actos. da Poder Ezecuti1'o. CO'a$,untes de 'l'eqt&fsi .. 

ções feitas pelo tkeaoureiro da Estr-ada de Ferro Central 
do Br~ii· de ;ornecimentos no valor de .f.000.:000$000. 

A' vista . das inf armações prestadas pela Estrada· de 
Ferro Central do Brasil qu~ mostrou a naturez~ do serviço e 
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grande .numer-o de pequenas contas de fornecimentos feitos 
em dezembro ultimo; a Commissão· de Tomadas de contas 
offe.reoo o seguinte projeeto: 

O Congresso Nacional deereta.: 
Art. L º _. Ficam approvados os actos do Poder Executivo 

constantes das requisições feitas pelo thesoureiro da Estrada 
d'3 Ferro Central do Brasil de 21 de outubro e iS de novembro 
d? 1919 e os respectivos fornecimentos das importaneiae d.e: 

Em 21 de outubro de !919.. ... ... .. ...... 47a:oOO$OOO 
Em 13 de .novembro de 1919 . . . . . . • • . . . • • • 530 :000$000 

O que tudo somma . . . . . . . . . . • . . . . . 1. 000 :000$00ú 

feito~ pelo Thesouro Nacional ao alludido thesoureiro da Es
trada de Ferro Central do Brasil, ficando · este sujeito a. 
prestação das respectivas confae. · 

.Art. 2. º Revogam-se as disposições em contrario. 

r •. , 

Sala das sessões, 28 de julho de i920. - José Lobo, ' 
Presidente. - Olegario Pinto, Relator.. - Leoncio Gal
rão. - Seabra Filho. - Gomes Lima. - Cunha Lima. ~ 
Thomaz Rodrigues. · - Eugefli,o MüUer. 

O Sr. Presidente - Está finda a leitura do expediente·. 
Acham-se sobre a m~sa tres requ.erim~ntos que vã.o: ser 

lidos. . · ,,· ··· ·~~. : .~~f~1§e 

São succassivamente lidos, apoiados e postos em diimus
são os seguintes 

REQUEIUMENT08 

N. 7 

Requeiro sejam requisitadas por intermedio da Mesa da 
Comara, ao Poder Executivo e Ministerio da :Viação,· as se-
guintes informações: \ 

f •, por que VP.rba e por que r-eparticão foram feitos ao 
inspector tlas Obras Novas eontra as Seccas os dous adeanta
mentos de dous mil e novecentos contos de réis -e tres mil 
contos de réis mencionados em .nota do meemo fun~ionario 
U\) Diario do Congresso de 9 d·e julho de 1920; 

2ª, quaes as datas em que foram feitos e o prazo deutr.o 
do qua;t devem ser ;por lei pr.estadas as respeetivas contas; si 
o foram. · · . ·: : ; :· ~ ~-.: ~.tt 't,);0~~ · 

' Sala da.e sessões, 3 de ~osto de 1920 . - Nicanor Nas-
~mento. 
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N. 8 

Requeiro sejam requisitadas por intermedio da Mesa da 
Camara, .ao Poder ExecuJivo e Ministerio da Viação, as se-,.. 
guíntes inforznacões: · · · · · · · . · 

i ª, a <iatâ em que partiu em commissão · para os Estados 
Uniilos da. .America do Norte o :engenheiro. Flavio .Ribeiro 
Tórres ·de Cast.ro, da Inspectoria . das Onras Contra .as ·Soo-
cas; .- · · "'. 

2*. me qtie il'eparticão fiervia quando foi ínvestid:o· desta 
Commiesão; . -- · -.. ; 

a·,- si' além da Commissão ·do serviço das Seecas, tém elle 
outra n.os Estados Unidos; qual, ôu qúaes;· · . · · · · 

4ª, quae_s os. veucimenfof ilitegr~es _desse fµne~ionario 
quando partm; quaes -Os que - depms ·- passou· a l)ét'ceber, 
e si, além destes venciméntos, teve o· mesmo fun.c~ionai'io 
outras vantagens, inclusive um premio sscQlar de viagem· ao 
estrangeíro ;. - · . . _ . . 

5ª~ -qual o pra.Z9 dessa; ou d-essa·s cottinlisSões. que exer0e 
o dito engenheiro. · · ·· ·. · · · · _ ·· . ·-

Sala. das sessões) a de .agosto de 1920.. - NicaWJr Nas-
ci'l'n.enta. · · · 

'*-: 9 
. Requeiro - Sejam r.equisi~das por inter-medio da. Meea da 

Cama.ra, ao Póder Ex:eoutivil e Ministerio da Via:çã.o, ~s se
gú}ntes · inf orrnacõe-s : ·. · · , . • · 

1ª, qual a data dos estudos de campo d<> AçÜde . :Par~i
cular Borborema, ·autor e custo ·destes; nome do propnetar10, 
municipio e estado em que se aeha este aeude; · · 

2ª, qual a data e numero do aviso.do Ministerio pelo gual 
tenham sido approvado! os ,~}anos relativos á eonst.ruccão e 
cópia authentfoa do roçamento; · . 

- -a•J a da.ta/em que te-ve inicio e a. em que foi oonoluida a 
const:rucção; 

4ª, o nome do .pr-ofissiMla.1 que haja fisoalizado a. con
st.ruccã.o e etn que data: esteve. e.Jle no local; cópia do reta
torio. referente ao sé.iwiço c.fe fiscal!zac~ do ~uda r_e.fe!i®; 

51&, q-ua.l a. iniportaneia. do premio; t1Uàl a. 1mJ)<)rtane1a. do 
paga.m@tb requisitado, e, no easo de haver di~fe:tença, qlla.l 
o motiVo ·-d.eatàr • · · . . · 

Õª, qual a repartição fiscal a que foi têi~ a i'é<itlisi:eão . 
desse pagamento e qual a verba com too.os os séu§titul?s;_ qu~l 
a verba Pffi' ~üja mmta correu ena e si esta '\"et:ba fcn <11str1-
buida· espec.ialm.ente para. tal fim~. . ··•• • . · ·· ·- .· · 
. 7•. :quae~ . os· dis-poajtivos regillamentares: e~ v:igor desde· 

o inicio até o f'irii da coneiruricão; · 
Sala das sessões, 3 de agÔ$W de i920I .. ~ N_ip_~ .!!~~ 

cim.ento, · . . . - . - · · · · ' · · · 
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Encerrada a discussão dos requerimentos as. 7, 8, e 9 e 
.adiada a votação. 

O Sr. Presi_dente - Estando em vigor~ de boje em de· 
aqte, o novo Regimento da Ca.mara dos Deputados, com
munico a ss. EEx. que, em virtude do que dispõe· o art. 289, 
§ 2°, a discussão dos requerimentos de informacões passará· 
para a segunda parte da ordem do eia, depois de encerradas 

'· . as vota<;ões e discussões da~ materias qUe da mesma con- . 
atarem. 

Tem a P?lavra o Sr. Deputado Octavio ·Roeba. , 

o Sr. Octavio Rocha ( •) - Sr. Presidente, ha dias que 
pretendia dar uma explica<;:ão ~o meu nobre e distincto eol
lega .Sr. Mauri~io de Lacerda, a respeito de· um seu reque
rimento, cuja c.Hscussão foi encerrada sem que sobre o mesnio 
eu pud~sse faltar. 

O SR. MAuR1c10 DE J.ACEROA - Agraàeco muito ao nobre 
Deputado porque, assim, inauguramos por detraz o ·novo R~ 
gimenío • •• · · . . . , 

o SR. Or.TAVIO Roc.HA - -O nobre Deputado estranhou que 
o Governo não tivP~se posto e~ liberdade os soldados · Jo~o 
Nun~s da Silva, Waldomiro . Schirmos, Franeiseo Alvt>s de Al
meida, ·Julio MqdP.sto dos Santos, .Toviniano Correia de · Britto, 
Alce.biades Pereira Flores e outros· em identicas con<neões de 
-criminaUnarie. .,, . 

o primeiro a requ~rer ·os favores da .amnistia em virtude. 
da lei a que s~ refere o meu illu~tre coth~fl3. Deputado pelo . 
Estado do RiD de Janeiro, foi o major Salvadór · de Ag-.iiar · 
Cataldi. . · · · . 

Em longo requ·erimento cujo original tenho atflli, pediu 
esse officia1, Q\le RC acha conõemnado a trinta annos de pri
são, recolhido á fortale7.a de Santa Cruz, os favores dessa lei, 
afim de ser posto em liberdade. Esse requerimento transitou 
por todas a~ renarticões do Ministerio da Guerra e as infor
maeões dadas são todas contrarias á pretcnção do maJor Ca-
taldi. ; . 

Tomaria a liberdade de lêr-JÍ informaçrlo mais im13ortante 
nesse requerimento, e que á subsrripta pelo · meu prezado 
ami~ e mustre auditor de guerra Dr. Ranulpho · BOeayuva 
Cunha. S. S . ~iscut.iu amplamente a questão e declarou em 
Ileu parecer, resumindo a sua longa argumentação sobre o 
assumpto, o seguinte : 

c:Resumindo, pensamos ter demonstrado: 
f''. que o requerente ·foi c<lndémnado regUl~rmente, 

em ultima instancia; p.ela justiça militar .por · crime 
eommum; , ·- · · 
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2°, que suas victimas não-er.am revolucionarios ou 
jagunços e ·. que o . requerente nãp agiu por paixão ou 
mo~ivo. politico, . nem~ se acha envolvido ou· <.implicaqo 
em nu:n.•imentos , scdiciOsos~ (como diZ a lei de amnisti-ã. 
de 1918) ; ao contrario, achava-se ·em servic;o . profis$io
rial e eonsUtucj.onal, manlE:ndo a ordem,.interna contra 
esses movimentos;· . . . .. . _ .· 

3º~ que, como se tr~ta de cri~ cómmum, não con
nexo com crime politico, · a amnistia não lhe é . appli
-eavel, segundo a doutrina é a jurispruden9ia franceza 
e . brasileira, . pois·· é verdade que . não ha ~onnexidade 
alguma· entre o ·· delicto do. requerente · ê os· factos 
sediciosos do _ ~contestado>. O requ·erente ·não era ·re
voltoso; portanto, não. estava, n;i ~brase da lei, cimpli
eaào ncs moviment-Os· sediciosõS> ~ · · · . . _· · . 

Nessas condiçõés, · sou de parecer· .que o. ;presente 
requerill!en~~ deve ser indeferido,' salvQ melhor juii.:o • 

. · Auéhtôr~a do Departamento:: da Gu~rra (G . . 7), 6 
de março-de i920. -· ·. Baini.lphQ. /J. •. C.un~ auditor au- · 
xiliai'.> · · · · · · 

·. ... ' ' . 
-O audit~ tlo gabinete d~ Guerra, informando tambem. o 

requerimento, declara Jt seguinte: . · · . . .. . - . 
·· · cO art. , 32 .n~ · 27 da.· ConsÜtuioão Federhl enti:e as 

attribhlçóes· do : Congrea~o .. incluiu .. a · amni~_tia·~ medida 
que ·no··-diZer .de João : Barbalho. applfoa-se: ·aos cba-· 
mados crimes· politieos~ ·: .. movido pelo ·.arrebatamento 
das paixões, '·por i~pulsos. que. não- se·. comprehende.m . 
com a · immoralidade e . torpeza dos crimes OO"tnmuns.>. 
E aooreseenta: cseus. eff eitóS, · supprimind.o .· · a ·· accão 
pessoal são impedir . que se . intente ou se continue o . 
processo crimina.l eeintra · O$ ·. envolvidos . no . facto que 
o motivou, e,,abolir pará· sempre -a6 condemnacões acaso 
já proferidas em ·.repressão desse . f~cto . (s~em desobri- · 

. ,gar todavia 08'~ agraciados ·de · ind.emnizarem o damno 
çausado} • .. · . · , · · -·. , · ·. . . . · . ' 

Na h)'potbese trata .. se do ·-0eeret.D n.-: a.492~ de t9 
de Janeiro de f918 · que. amnistiándo aos· im·plicados 
ou processados nos ,suõcessos . de .. Mana.os. . ,Floriano 

· ,Peixoto, Estado do Amazonas . em principio. dt; .t917 p 

estend~u igual favor aos civis . e ·militares _que toll)a·· · 
ram parte nos movimentos · sediciosos do . · Conteetado,. 
Paraná. ·e Santa Catharina. . · · . . . · · ·· 

Desde ·togo. ee verifica que o . signatarfo; condP.m
·nado pefo · crim!' de homicídio~ pelos triburiáes' milita- · 
res, por · seilten~a ·-passada,· em julgado~ nãt> ·está eom
prehendido . no . referido '1ecreto, , · .porquanto . ·· não .se 
.f.ra.ta de um crime político;' <-· .. .. . 
. · Asei~." ·pelo · ªC?Córdam. dq ~upr.emo Tri~upa.1 . . r.Ji

bf.a.r de 25.· de ·abril: . d~ t9l.9. · ·uao ~6· 'º · 6'-masor. 2t"&-
4ua4o . te.~ormad~ do tierc~ · Sah'ad&>~ : ·.Aguiar:·. =·~ ... 
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takio como outros· são accusados de ··crime de homi
. eidio nas pessoas dos civi.S Oscar Menezes e Carlos 

.. / Schmidt, consuinmado no dia 8 para 9 de junho de i 915, 
· r-- - · sendp este official i> mandante e · os demais ·manda-

tarios; · 
O proprio aceórdão não duvida declarar cConven

cem os autos qu~ o réo inspirava grande terroI" aos 
seus subordinados e á população civil quando, · em 
ex:ercicio <io oomm.ando do destacamento estacioiladc. 
em Herval.i>. E ~ais: «Positivamente. outra cousa não 
explica ou justifica esse sentimento geral, sinão o facto 
de que o accusado não se conduzia bem no desempenho 
de sua fun~ão militar. Para corroborar em juizo, 
ainda existe nos autos a aoousação de que o . réo era 
dado ao uso f reqrufnte do a'lcool, a qual eonsta não só do 
d_epoimento da primeira téstemtiilha do conselho de 
guerra, que decl~ra, · 'f orneeia quasi diariamente um 
litro de cogn~c ac accusado, eomo tambem da 6etima 
.testemunha. e outras, que inferiam· aquelle ~acto da 
apparencia do major Oataldo, reveladora de úm es-
tado vi.sivelmente . anormal.>. , · · · 

Temos, pois, · à· . · homicidio friamente praticado 
; contra individuas que se não poderi~m defender de mo

do que nem· mesmo o argumento de emema, necessi- · 
dade, justüicativa d& crime, podaria ser invocado o fa
vor do culpa<fo, contra o qual o Supremo Tribunal .Mi-· 
1-itar applicou a pena de . vinte e tres a.nnos· e quatro · 
mezes de prisii.o simples, gráo. médio do art. 1501 
combinado com e> art. 43 do. Codigo Penal Militar. . 

Assim, não -se enquadra~ o pedido no decreto de 
amnistia, que esta- é uma medida ·«esser;teiãlme.nte po
li tica>, sendo que as victimas do crime praticado não 
eram revolucionarios oa jagunços, e o aceusado, 
achando-se no commando de uma forca, portanto, em 
serviço profissional, não tinha o direito de eliminar 
a terceiros. Além do mais, o direito de amnistia só 
aproveita a re:volJ,osos, e esta.. qualidade,· afü\s essen
cial. não podia ter o signatario oommandants de uma 
forca em operac;ões no E~tado . ~n · Paraná. _ 

Por qualquer lado que- se encare &. · questao, falta 
justificativa da· ordem, ~s~ncialm~te }Ilegal. 

Sou pelo · indeferimento · do pedido. . . ·, 
. . No emtanto, · ao : Exmo. Sr. Dr.. Presidente da 
Republica . cabe examinar o caso -e no seu alto e -ele
vado critetio decidir -como melhor · julgar e for e 
justiêa.>. 

/ Leio essas informs.çõe5 ~ol}re o reque:rim~to. do majo~ 
'A.guià.:r · Cataldo, porque ellas ,.São a base de · tOdas as i·nfor-· 
~Ões .dos ouf.r~. re.quer~men~s . . J?e . aeeftl.'~O COttt: .:~ ·infOI'"". . 
mações; o ·sr. Presidente da Repubhca examinou . debdamen!-0 
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a questão, e ordenou ao Sr~- Ministro· da Guerra que désse o 
de.:;pacho seguinte: . · 

dndeferído~ O decreto invocado não comprehende 
~ondemnados p9r. ~rimes communs. · 

De ordem de. Sr. Presidente, em :12 ·de ·julho. 4o 
t920. - Ccdogeras.~ . .. . . .... ........ ~ 

o SR. l\l.\UlUCio DE LACERDA - De ord-em de ••. 1 
. , O SR. OCTAYIO ROCHA. -. DO Sr. Pre~id~te. 

O SR. M:AURICI.o DE. L.~pERDA -. . Está assign~o ? 
O SR.~ OoTAVIo RoCHA ~. Está: Calogeras. . 
Nestãs ccmdiç~es, Sr~ Presidente', estão os outr.os que tam-

bem requerc~am os .füi;óres da am:ustiia. ; . · · · 
. J<>ão r;uues da Silva, .é .UUl do$ llQlll.€1'1 citado~ · no reque-

rimenfo do meu .nobre collega~. Trouxe todos os documentos 
que existem no ai-chivo do M~nistei-ia. da . Guerra. Esse iindi
viduo, um dos citados. pelo nobre Deputado ein seu requeri
~entoi ft>i c0ndeJllilado -:Pelo crime de revolta. na EStação . do 
Rio Capinzal=~ fazen,.do pa.l'te do 57a. de ~aeadores,..tiomt> conSta 
do boletim do Exercito e das informações âo auditor, o Sr •• 
~oca.yuva Cunha. · · 
. O SR~ MAoa1cio DE LACEaDA ..;_· .Ahi. está; ··tml crime .d.e 

reyolta.. . · , :· .. 
o sa. OCTA\10 RoC!lA - A int<irmai;ão do ànditár dri ga.., 

binete é também _contraria .. o réo. está eonderiuüido 1 por. cri
me de revolt&, a ~o annas de prisão, p.Or ter · f erioo. uma senti--t 
nell&" · · -· 

o SR. -M.Auru:czo DE •.Llci:RDA - .Ahl' está: .a amnistiá. é 
ampla. -. a civià e militares, implicados ri.os successos do · Con'.'" 
testado. A despeito de ser um amnistiado, está. condei:nnado 
a 20 annos. · 

O SR. OCTAV!o RocJU··- O despacho. do Ministro é o ·mes-· 
mo: c!ndef e rido.> Não eomprebende oondemnar por crimes 
communs. 

o SR. MAURICIO DE. LACERDA - Ah t Esse é o caso que 
vou agitar. O outro é disoutivel; est.e d liquido. 

o St\. OeTAVlo Romu - . Fr&ncisco Alves de Almeida é· 
outr0 nome citado pelo meu distineta oolle8a, ~ ~ Yauricio de 
Laeerda. ·-

. O SR .. MAUR.Icro I)E LAc~ ~ O. decreto de amniSiia é 
amplo; retere~se .a oivi~. e. m,ititares; vem o aud.ifor .e diz .que 
é restt'ieto aos crimes }>.o.liti~os, . . . ; . . . . 

o s~. OCTAV!O. ROCHA -. Tratâ.~ ·4$ disthJCção'que .. ~f~ 
a justil;a. militar einíre . crime.s t;.ammqns e cr_~mes politicos ·- . ; 

' . 
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O SR. MAU1Uc10 nE l°ÃCERDA - Mas não póde fazer. 

O SR. OarAv10 R.ocHA - V. Ex. neste assumpto falia de 
cadeira. 

O SR. MA.va1c10 DE LACERDA - Sou o autor do art. iº 
do projecto, amnistiando os envolvidos nos successo~ do Ama-
20.nas. O autor do par~grapho unico do art. 2º estende11 a. 
amnistia ampla do art. 1º aos do Contestado. O Senado am
pliou, pois, os termos do- art. iº e a amnistia foi ampla; nin
guem foi processado) mesmo os militares envolvidos _nos suc-
cessos de Manáos. · 

A amnistia fez calár todos os processos, mesmo os. da 
instica eommum, mas no. Paraná, continuam os processos. 
Esses humens deviam estar na rua~ · · 

O SR. OCTAVIO RocHA - Francisco de Almeida é ·outro 
nome citado e está coildemnado a 30 annos de prisão com tra
balhot por crime de homicii}io. 

O outro que tambem requereu amnistia é o réo Claudí-
110 Corrêa, igualmente oondemnado a 30 annos de prisão · por 
crime commum. Outro excluido é o Sr. Manoel Miranda de 
Araujo, tambem condemnado a 20 annos de. prisão com tra- · 
balho. Outro que tambem requereu amnistia. foi. •• 

O SR.. MAt.i1ucro DE ILAcERDA - V. :Ex. permitta. No 
art. iº, para evitar até esse sophisma.. no Amazoaas ··decla· 
rei «aos militares e civis_ condemnados ou proces~ados~. A 
amnistia fez calar todos os processos~- sem restricções; mas, 
no Paraná, foi restricta, não fez calar. taes processos. 

O SR. OCTAVIo RoCHA - Outro é Eugenio José Q'oelho, 
condemnado a 30 annos de prisão. São estes os requerimen
t.os que cbtive no archivo da Secretaria da Guerrat para pres~ 
tar as informa~ões ao meu distincto e presado collega, Sr. 
Ma.uricio de Lacerda. 

Como é certo deseja S. Ex. discutir amplamente a ques
tão, para provar que não deve haver distinoção entre crim~ 
eommum e crime politico... · 

O Sll. l'\iA1t1mcm DE LACERDA - Quero provar que o ar
tigo 1 º deu amnistia ampla. apagou todo~ os processos e re
calar a justiça commum. EntrP.tant<>, e~se artigo, executado 
no Paraná foi interpretado restrictamente. 

O SR. OCTAVlO Ror.HA - ••. passo ·esses documentos em 
origina], áR mãos do meu illustre coJiega QU8 depois m'OS 
devolverl para que eu possa restituil-os ã Secretaria da.· 
Guerra. . 

O caso se resume no sell'tlinte: o Sr. Presidente da Re..,; 
publit'a, exriminando a questão, chegou á concl.tisão de que· 
a amnistia não se applicava .s. esses presos, c.ondemnados por 
~imes militares communs. .,. ·· 
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O nobre collega entende que a amnistia é geral, que se 
upplica a esses ~rimes. 

o SR. l\lAuRrcro oi:: LACERDA - Ct·imes de revolta. . ' 
.O Sa. ÜCTAVIO ROCHA - ·- AdminístrativamentB esse caso 

ulá morto. , 
O Sr. Presidente da -Republica já o examinou com in

teira serenidade, sern interesse algum em manter I>resos esses 
homens, e, pelo seu criterio . jurídico, entende ·que elles não 
teem direito á amnistia. . . 

Si o iUustre corlega deseja ventilar essa questão, .talvez 
fosse mais conveniente fazer perante o Poder J-udiciario, pro
vocando, por um habeas-corpus, uma interpretacãv authentica 
deste decreto, d.e maneira a extinguir a distinccão entre 
erimes :politicos e crimes communs, feita pelo Executivo. 

o SR. MAURICIO DE .LACERDA' - Críme militar e crime 
politico. . . 

O SR. OC'l'AVIO RoCHA -. Nestas condições, devo declarar 
ao nobre 'êoHega .que nem o Presidente da Republica, nem o 
Exercito nacional teem absolutament.e interesse em conservar 
presos esses homens. · · ·.-·._ · 

ü SR~ MAURICIO DE LACERDA -.- Sou insuspeito .para de-
fender qualquer dos degolladores do Contestado, · · -p.orque os 
ac;cusei desta tri~una. E para mim -teliho que. o . principal 
i·e~'Ponsavel por esses successos é . o general comnialidaiite. O 
-~r. -Catalcto· é o · unico bode · e:xpiatorio; é uma iniquidade. 
Elle é o unico -que está il.a. -0adeia, quando ha tantos outros. . . . 

o SR • . OCTAVIO RoCR.'\ . - Não vim á tribuna pai·a .dis
r:utir este assum-pto; esta questão é um pouco mais compli
l!ada. Estou ligado 1por estreitas relações de · amizade ao ge
neral Setembríno, meu amigo .e Datri-oio .. , · · 

O SR. MAúarcro DB LACERDA - Não dfsse o nome; houve 
va rias e.xpe<lições commandadas por outros genera.es~ . . , 

O SR. OCTAVIO RoGHA - Como ·não vim á tribuna dis
r.u tir . este assumpto, passo pol' cima do aparte do meu il-
lustre collega. . . · · · · 

ü SR. MAURICIO DE LÂCERDA - Por baixo.~ 
. _ O SR. 0C'l'AVIO RCJCHA - ••• dizendo que não fatio · e5te 
.1u1zo do commandante da ~edi.l}ã.o; n:io o considero~ corno 
(: nobre Deputado, responsavel por esses successos. · 

Administrativamente o ~aso está estudado e resolvido 
·r>do Sr. Presidente da Republica. 
.. Agora, si o illustre collega não concorda com o aeto do 
~r. Presidente da Repubica que aff ecte o caso :i Commissão . 
(!e Legisiação e Justiça, :porque a amnistia é um decreto do 
Legisiativo. · · · · 

C. -Vol. V. 5 
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Póde esla Commissão fallar com . n.1ais autoriJade sobre 
s i a anmi:;tfa se appliea ou não a esses homens. 

() !':llt. .\L\l.:HJCIO DE L..~CEH[)t'. - ~ão tive prO!;llraçã.o ~os 
indiciados, dos presos pa~a defeudel-os perante o Jud:ciar10 · 
Elles appellaram ·para mim como represimtante á1, povo. 

o SR. OCT.-\VlO ROCHA - Si tomei a liberdade de acon
selhar o meio jcd:iciario, foi justamente porque sei que o 
illustre collega l~ntou e~ta questão. na Camara :por. um -sen
timento nobre lfe humanidade, sent1mentc , que sempre tem 
àemonstrado em outras questões. · 

Nestas condições, cl;'.eio ter perfeitamente eJWHcado este 
caso ao meu illustre collega, en'trégando-lhe os uocumentos, 
cm original sobre o assumpto, e dizendo-lhe o que o Governo 
resolveu a respeito. . . 

Tenho aSsim me desobrigado da incumbencia que me foi 
dada pelo nobre Deputado, leader da maioria, e o . fiz com 
tanto mais ;prazer, quanto era para dar informações ao pre
zado amigo. a quem tenho hnmensa satisfacão em attender em ._ 
tudo quanto posso. (Muito bein; muito bem .. ) 

O Sr. Pereira Leite ('") - Sr. Presidente, o meu digno 
collega de representa~.ão, Sr. Deputado Annibal de Toledo, 
na sess.ão do rlia 29 ào mez proximo passado, em relatando 
uma lligtoria sensac.ional ãe suppostas e continuas violem;ia.; 
em Matto Grosso e da_ falta naquelle Estado, de garantias ao.s 
.direitos individuaes, proeurou impressionar mal a Camara. dos 
Srs. Deputados. . 

Essa historia, Sr. Presidente, em Matto Grosso não é 
nova. Já em fins de marco on em abril publfüára o grande 
orgão matutino dest.a 'Capital, O Paiz, um artigo, quando ainda 
aqui não se achava o Sr. ~putado Annibal, denunciando per
seguii:ões em 1\fatt.o Grosso e pedindo a. intervenção do Go.- · 
verno federal. A . esse. artigo respondi com outro, datado de 
20 de a~ril, que assignei. E' o seguinte: . · 

.rHa enunciados que, em flagrante divergencfa, com 
a meridiana veràade de factos conhecidos. não neces
$ítam de contestação, por si mesmos são repellidos. 

Os desarrazoados e apaixonados conceitos, emitti
dos pe~o•O Paizi ~e 1'7 do corrente, de ·que sómente hon
teni f 1ve conhecimento, sobre as causas politica5 dc> 
!\fatio Grosso, pretendendo negar agora o modo altivo. 
digno. probidoso, justiceiro e conciliador, com que o 
Sr. D. ·Aqu_ino Corrêa vem governando o Estado ha 
dous ~nnos e tres me;z;e~, são da especie daquelles' que 
por s1 mesmos se destroem . 

(" ) F.ste discurso não foi r eviisto pelo oraidor. 

'• 
' • 
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Entref..anLo, em altern:;ão a.ü::; l~itoros daqueli t3 
r.Jjario., alheios, por certo, ao '1W~ SP passa no lon-· 
ginquo Estado, julgo cló"rríeu ct1~\'Cl'. eomo ma~togros
s~nse, que gou, contraditar: CS8ü ace.~vo eh~ fals1d~des e 
o fa<:O oppondo aos allud1dos concmtOio; e[-!te topice do 
O Republicano, orgão da facr:ão azoredisl.a~ de n. 272 • 

. pubIM;ado em Cuyabá, a 22 de .ian<•iro do corrente anlio: 
4 • •• F, boje, r.iec:orr·ido dous anno~. qu" (. que nos apre-
senta agora? -
. O quadro i-nteiramenLe murlarlo. .\ cai ma resti
f.ui<la aos espiritos pela acção s1•1·min d<' sua intervenção 
sempre habil, sempre crité1·fo.r;11, w:m11rr: justiceira., na 
solucão de todos os prob!emn~ polit.ir.M do Estado. A 
ordem restabelecida em touo c.1 ferrit 0rio -mattogros-

. fi.ensf'>. gr·acas · principalment.c ti nllf O!'itlade moral do 
presitiente .. . » 

Não· é po~siYel · que D .• '\quino. <'.u,ja serenidade de 
animo· é assás proclamada e com muita just.iça por 
lodos os rios::;os contérraneos, depois d~ 22 de . janeiro 
<leste nnno, quan·do mereceu tão cal<ll'Mas ovações, por 
ha:ver complet.atlo os dous primeiros nnnos do seu pa
f.riotieo governo, tivesse -mudado dr conduel.a, para se 
torna.-, como o pinta . O Paiz, um ~cnhor de baraço e 
cutelo!? Absolutamente; da nobre~ l.rajcl1toría no go
verno em nada mudou' D'. Aquino. Quem destnandou
JoSP.,. quem descríentou,..se, quem dosf.spP.rou-se_. por nãe 
poder tel-o como Um títere nai; sun~ mão~. foi o aze
cedismo, in3aciavel ·do Estado. Esln. é quo é a. verdade, 

· que nã,ci póde ser cont~stada poP gente séria, de res-
ponsabilidade. . 

, O âi:'tigo do O PV.iz, que se diz orgão cssencialmenle 
p9litico~ através das sups imponcforndns ~ ínveridicas 
·algaraviàs, póde ser .tudo. me.no~. porrm. uma apr.e

.· daçãc ·desapaixonada. sensata. vcrdmleir·a. (! imparciai 
· nesta questão ' polit.ica ·de l\fat.io (';ros~o. ou então es'

creve_ de má fé, deturpando os fncf.!1s P rnysf.íficando a 
verdade.· , . · · . • · 

· A~severar, por e:s:emRlo, qu<:' o uinrcdismo, , quas l. · 
completamn~t.e . anniqUilado, nlaquelh~ E~tado, nantn . 
a!li .0om a maioria':·cto ·povo ou do elcilot•ado, é :a maior 
inverdade que se pócie !ltirar em puhlico. 

Dos 2o· municipios. em que se dividi~ o Estado. só..:.~ 
rncntc~ em qu.atro d~lles tem !l parlidc eonservador-re
la.tiva maioria -eleitoral. Nos demais a mnioria do elei
torado pei:tence ' .ao partido republicano ma ttogros-
5ense. · · 
. Af:r1rma1· · que D. Aquino está perseguíndn os .aze
~· etli.stas, para ser ag1~davel aos · celestinistaf é outro 
car~petão de · Í!larça_ maior. ,Que perseguição é essa? 
.O integrçi ~ criterioso jSr. D. Aq:uino, poder~a deixar 
de substitmr as autoridades pubhcas, azeredista.s, de~ 
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pois que t> Senador A . .Azeredo mandou or~em aos seus 
amigos 1)ara guerrearem, por íudos !J.5 me10s e I?odo.s, 
a lei sobre o imposto de gado, concitando-os ate a se 
r·evol Lareru contra o pagameD.to do mesmo imposto? 
Os azeredistas -Poderiam pretender continuar como 
autoridades, depois desse grito de guerra'? 

R~helle-:;e uma autoridade federal. contra a exe
cU< .. '.ão de umn lei -ou regulamentõ do Governo, c<>m o 
fim de desprestigiai-o, e veremos si o eminente e in
Legro St·. Dr .. Epitacio Pessoa não a e~onera. ímme-

. diatamcnte·? Pratique o ü1clyto Sr. P1•es1dente da Re
publica, no exercicio ·da~ .suas eleYadas funcções, com 
aquella ponderação e reconhecido criterio que t.antu o 
enaltecem aos olhos dos seus ,iurisdiccionados, algum 
ado, e veremos si S. Ex. o declara sem effeito para 
ser agrada"·el a est.e ou áquelle polit:ico,o mesmo dos 
que mais. o apoiam? , 

O benemerito presidente do meu Estado natal tem 
conscientia de estar fazendo uma a'dministração ze
losa, progrcss]va, justieei~a, e:conomica. probidosa, 
eorrecta, modelar e innegavelmente .conciliadora, não 
tendo receio da desordem anarchizadora, com que o 
ameaça'm é que será reprimida lâ, dentro da lei, como 
o f ôra aqui, pelos amantes da ordem• e da paz, que 
cstã0 ao lado de S. Ex. 

O gesto impatriotico do Sr. Azeredo, conéitando os 
~cus amigos á rebeldia, soffreu uma repulsa. geral por 
parte daquelles que não são despeitados ou interessa-. 
do~ na causa . 

O O Paiz entende qne D. Aquino deve peniten
ciar-se, entregando-se á vont.adf'o e aos interesses do · 
azeredismo, e. por. que este não se penitencia da iropa-
f.riotica e até criminosa attituúe de hostilizar aqueHe 
integro Presidente, sem a· menor justificativa? . 

Não ha desmandos e violencias em Matto Grosso, 
a não ser por parte dos azeredistas que querem anar
chizar· o cumprimento de uma lei, pelos seus proprios 
amigos votada, e., fazer periclitar o prestigio da pri
meira autoridade do Estado, ingrata empreitada para 
a qnaJ encontram apoio de um jornal. cujo proprieta~
rio é estrangeiro e faz timbre cm malsinar sobre os 
nossos mais. notavei.3 estadistas. · 

Podem esses mãos mattogrossenses pretender con
tar para tão impatriot.ico intuito, com o apofo' do pre-
claro Chefe da Nação? - . 

Absolutamente não. Sãr. culpados e entretanto 
. querem attribur os 3eus erros a D. Aquino? - , 

: Si houve empast.ellame~to de um semanarip.. aze-
, red1sta. em Af!mdauna, . nao se póde imputar esse 
ocliosfJ facto, aliás, condemnado por todos nós aos ami
gos do coronel Pedro Celestino e muito menÓs ainda a .. 

:D. Aquino. Os_ culpados serão punidos. Esperemos 0 



c â"nara dos Oepli:ados - tmiresso em 23/06/2015 11:4 1- Página 15 de 63 

SESSÃO E:M 3-DE AGOSTO DE i92() 69 

inqu~rito sobre o -facto -de.licluos<.i_ e não tomemos por 
eerfn a opjnião suspeita de um diario, cujos proc~s
sos de ataque são muíto conhecidos. ;i:. 

l . .. . 
.Admiro, Sr. Presidente. como o meu oollega de bancada 

Yic.sse ::üfírmar· á (}amara que o Presidente de Matt-0 Grosso, 
g·oyernc de u_m b'ispo, de um sacerdote .. não off erece absolu-
1 amente garantias aos ~e.us jurisdicionaàos quando ;dizem o 
contrario a verdade dos fact.os, .o seu proprio testemunho e o 
dos >;eus oartida.:rics e •J testemunho de quasi a popula{:.ão in
leira de Matlo Grosso, quer do norte quer do sul, na ultima 
Yiágem que o Presidente· de -~'1atto Grosso ·fez aos varios mu
nicípios do Estado. Essas -manifestações ext"'.'aGrdinarias pro
vam justamente . o . contrario do que o nobr~ Deputado quer. 
fazer crer á Camara . . Procürar convencer que o Presidente 
de l\ialto $-rossq é u.in ·homem atrabiliario que consente que 
suas autcridades· coirllpettam -violencfas, é tarefa gue de.. ante
mão posso assegurar · é t~meraria, não lc-grará successo. 

O gove.rno de D . Aquino· "tem· sido um governo· de _ ordem, 
tfe paz, de tràbalho e ·de iridiscutivel respeito á liber~fade de 
l.1Jdos. Provarei te das ~ssas :.i.sse.rções. _ . 

Não me parec~, . portanto, que o meu collega tivesse razãq 
•J.1rnndo veio á' Camara affirmar que o attentado -sbffrido pe!o -
Dr. Jayrne Vasccncellos é de caracter. politico. e foi prati
cado pelas.· autoridades ;ppliciaes de meu Estado. . 

Ora, tal allegação nã'o devia vii" desacompanhada de pro,.. -
'i<lS, aliás robustas, ·convincentes. - -

Emquanto as accúsações ao benemerito governo de. :rrti
uh~ terra, andaram lá pelas co~umnas da Gaze.ta de Nptf,cw.s, 
diario _matutino de$ta Capital, 1con,st.itufam affírmativas . que 
~u não me daria · ao trabalho· de contestar;_ mas, •. desde que 
e . Ex. trouxe para . o seio da: Camara essas -acc-µsações eu 
m~ sinto no dever inilludivel de. destruil-as para restabelecer· 
a verdade dos factos. . . r 

Desde muito,. ha mais de_·"dcus mezes, mais etu menos, que 
ua Gazeta , de Notieias. ·ora em artigos, ora ~m entrevistas . e 
11~-;t mesmo · em -telegrammas forjados . aqu~ appar~cem not1~ 
1·1 H.$ alarmantes àe _ Matto Grosso para armar o effeJto e fazer 
1'rf:'r que. naquella . terra não ha ~rantias, quando- _ justa
Hlf''n f.e o contrario é que '. vou demonstrar. · · · · · .. 

E ' possivel; -não contesto. haja um :ou outro facto isolado, 
mas factcs que condemno o, priori como: por exemplo, o atten
i ado ao Dr. .Jayme de Vasconcellos, . o attentado ou cmpastel
i_n mento de A Razão de Aquiduana, as • prisões em -Campo 
1lrandP. do· coronel Augusto Hilgenfritz e do. Sr . . Dr. Maximo 
'ia .Fonseea. Todos .esses factos eu cond~rrino. · 

Mas, Sr . P.rcsidente, t elegraphei ao Sr . . Presidente de 
?\latto Grosso ·pedindo informaoões seguras sobre todos ~sse~ 
facto:.. com provas. documentos, para · eu trazer então ·o re- · 
rnlf adc- á Camara dos Srs. Deputados. ·· . · 

V ou destruir taes accusações, mas' antés de entrar pro'
prinmente na: questão de meritis, preciso fazer Um historico 
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rapido do môvimento poÚÚco do meu Estado, desde a grande 
lucfa partidaria, que lá . :;e ve!'ific:ou, até a presente qata. 

A Camara certam~nte não esqueceu ainda aque1la _ Iucta 
~erriYel que hcuve naqnella unidade . da fçderação, uma lucta 
partidaria sangrenta. ..._. · 

· Depois de muitos mezes, por esforcos do honrado go
. ·verno do Sr. Wenceslau Braz, aos quaes. ajudei, ch~'ú-se a 

um accôrdo. ·' 
E este foi para indicar-!;e successor presidencial ao · 

Sr. general· Caetano de Albuquerque~ A Assembléa, os Vice
Presidentes, todos pediam sua renuncia, de modo que, a.pós o 
movimento r.evolucionario. se Unha de elegar o Prés1dente . 
para o nevo quatriennio. · ... 

Recahiu a escolha <;Obre a personalidade de D. Francisco 
de Aquino Corrêa, e foi um gesto feliz, porque· o actual Pre
sidente do meu Estado não era nem político e jtimais. sonhara 
com a posição em que foi collocado, a quaf sómente a~ceitou 
para. se sacrificar em bem da paz e da ordem do Estado. 

Tomando pos.se do governo o eminente prelado, desd~ · 
logo vimos que se achava animado do firme proposito de 
i•estabelecer a. tran(ruillidade · naqueUa terr·a. ., Governante 
neu.trq, eleito por dous partidos que se achavam em· luta, é 
claro que não podia proceder de maneira a. agradar inteira
mente a ambos; mas eu. por exemplo, que desde o inicio com·-. 
prehendi esta situação, t.omei por norma prestar-lhe-,todo _o 

· ~poic- : si bem que os ini.eresses de meus correligionarios nem 
~m tudo · pudésse~ ~er attendidos. acima delles ·colloquei os 
jnteresses superiores de Malte Grosso, da paz que alli era 

· indispensavel restabelecer. . · 
Foi se desdobrando a acç.ão administrativa de D. Aquino, 

procurando, ora at.tender aos nossos partidarios, ora ~os nos
-.os adversarios; nós outros o prestigiavamos na grandiosa 
ob1·a de pacificaclio, e o mesmo declaravam fazer os nossos 
a n !agonistas. 

Ao. passo, porém, que o directorio do ~artido Conserva
dor, em que milita o meu iUnst.re collega, prestava. apoio ao 
Presidante do Estado, jQrnaeR filiados ao mesmo partido, · ero. 
div1wsa):; localidades, já hostilizavam o gcverno estadual, em. 
artigos. boletins, Por .. todas a.$ fórmas eín sumrna. O Chefe 
do Poder Executivo estadual, todàvia. não se desviava de sua 
jntelliFrorir.c e crit.eríosa tra.iectoria. · governando cem equi
<!ade .C' ju~t.i<;a. fazendo o que em suas forças cabia · para 
amainar a!'! qnP.stões que pudessem surgir. · . . _ 

Assim iam correndo ns. consas, quando um bello dja, o 
anno passado, encontrei na Epoca, qu~ entãc· ainda se ."editava. 
n~stn Capital. 1:1.m topico contra o Pl.'e$idente de ·.Matto Grosso. 
Os Srs. Deputados estarão de certo lembradps· de qne irrime
diatnment.e f.omei .a palavra. d~fendendc D. A("{uino; e o meu 
1•onega, Sr. Anníbal de Toledo. qu<> tambem apofava aquelle 
governo,· ao cnvcz de . se associar á minha defesa, entro ti a 
assediar-me por meio de aparte~. sem a menor procedencia, 
para me perturbar e afastar-me <:lo meu :propc·sito . ·S; Ex.,. 
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cm todo caso, nesse momento, . externou acerca do Presidente . 
a.lguç1.s conceitos. rapidos, ma~· ~iuito elevados~ . _ . 

Achava o nobre Deputado que eu era um vis1onr10, que. 
não .havia opposic;ão declarada na política -de Matto Grosso, 
.que eu estava dando importancia a uma local que, em sit não 
tinha o· menor·-alcanee: e até talvez S·. Ex. tenha suggerido 
ao espirita de um· representante da impr~nsa. diaria desta 
Capital a . declaração· de que fui prec!pitado ·em .J>:Ooduzir 
aquella defesa, parecendo mesmo· poss1vel que· eu fosse . o 
autor do . suelto. para vir qe:pois fazer a minha fita, agrâdando 
o Presidente, afim de ·obter a minha futura reeleição! (Riio.) 

Es:ta claro que Irie calei; não achei prndente rcspqnder; 
deixei que os acontecimentos se succedessem. · · 

O meu collega, que agora faz essàs ·aecusac;i'\es, injustas, 
como ' vou provar com· o sen proprfo testemunho,. dias depois, 
par~ia para Matto Gr9sso. · . · ' · · 
.. · Estavamos em ·setembro; no 'dia 7 áó referi.do mez, 

i11stallou.:-se a assémbléa · est.adual. E o nobre Deputado; lá se 
c_riéontrava,_ como capi~ão·: dd. · manobra·. .. Porqu~ .· s. Ex.. 
sempre anaa manobrand.o· e · já no tempo_ do genet'8.l Caetano 
o mesmo aconteéeu, de .modo que para mim essa historia não 
~ nova ... ,(IJ_iso.) · · · . · . · · 

Reun;u-se a assembléa ·e logo em seguida deixou de dar 
numero. Uns a~igos de S. F..X. faltavam· hoje; smanhã, com
riare<.»!~rr:i. para que, por s•.1a. v<>z, outros n~o e'3tive'ssem pi'e
sc=>ntes. ·e foi se mantendo essa situacão. 

E' bom que Srs. DepufA.dos notem: o partido do meu 
c-ollega estava ·apoiah.do D.. Aquino ! Imaginem si não ~ti- . 

' . (R. ' • ''"sse . . . . t.SO. , ,. 

Passa:-am:-se o~ diaa, a assembléa fez umas · cousa.s por 
aqui, outra:=; por alli, poucas. no fina~ porque sempre · se lu
! ava com a falta de quorum. 

Assim se chegou a novembro: approximava-se a data do 
enc<>rramento dos trnbafüos, e, nns vnsperne, um amigo nosso 
::ipres~ntot~ ú mesma n1'sembl~a mnci'io de AOlidoriedade oom o 
g-n.,·rrno dtl Estarlo P. com o Goví!rno F~derat, 

Antes, si não .me falho B memoria, 11m cnrr8UfrionnrJo do 
m0u · clistinrtri cnlloga, Sr, Annihnl do Toledo, ofrorctlcra 
moe ão, mas mror•ente ·apenas ao governo eatadu11J: o as má.;; 
~in~uns, i•m Mntto Grosso, e aqui, dis13eram que o partido de 
;.;. . F.x. estnv11 «fazendo fo~quinhas> ao emfnontA Sr, Presl
clPn tf' dn Rcpublir.a. porque este se recusara a attender a in
o.Hc ·n~õe~ pnrtidarius para n~meaç~n de juizes; (R'8o.) 

Xós, porém, Qur.riamos .qué a Jção abrangee1110 o governo 
cln F.~lado n o da União; mas a :' ~ão~ não poude ter Jogar, 
r1<•ln rnot.h·o exposto da falta de número . ~· 

Afinal. · n as~emtiléa se encerrou~ sem ·ter dado a lei de 
rneil1::.<. O PrC'sjdenfo do Estado; em vez de uma porosacão dos 
::: 0n~ trabalhos, uchou melhor convocar a a.ssembMn para uma 
~1ova reunião. 

. .. • "' ' 
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O l,r~nenle-coronel .Antonio Gomes Ferreira _da ~ilva, o 
me;;mo ex-major Gomes, commaudantc do batalbao mcrto de · 
Bella Vista, qu~ se revoltara contra o. governo dü horu.:_ado Sr . 
general _Caetano de Albuquerque, é Deputado estadual pelo 
partido aieredista. . 

Xi.n"uem notou no tenente-coronel Antomo Gomes { elle 
é tenent°e-corone! 'da Guarda Nacionai), animosidade al~ma. 

A asscmbléa encerrou-sr-. e havia uma apparenc1a · de 
amizade, de harmonia entre os dous partidos e o governo . . · 

Si não me faJha. a memoria, o tenente7 coronel Ant'?mo 
Gomes despediu-se até de D. Aquino, na melhor harmon~a e 
seguiu para o sul. 

· Chegado a Corumbá. isto aos vinte e tantos de novembro 
elo anuo pai-:!'aCJo, publica um boletim revolucionario,. eoilc'i
tarido o sul õo Estado inteiro a um levante para o : fim de' 
<l~nor o PrP.sMentP do Estado, e aconselhando aos fazendeiros 
a não pa6"'.lrem o imposto Q\l(>. a asseinbléa creara para equi
Hbrar a falt.a da 1ributaoão sobre a borracha, -cujo valor 
muito desc,.ra. imposto es!=:e vot.'"ldo pelos propr1os ámigos · do 
Sr. Annihal d~ Tolei!o. . · i , · 

A publicação desse· manifesto não teve, porém. éco. Ao 
contrario: o Presidente do Estado recebeu de quasi todos os 
fazendeiros telegrammas manifestando apoio á adminis.tracão 
de S. Ex. Os chefes do partirlo cont.inuaram a· a.pparentar so
lidariedade com o governo. · 

O jornal do Partico Conservador. a que se refere o Tu; 
Annibal Toledo, sobre o manifesto dó major Gomes . publíca. 
entre outras cousas. o seguinte: 

. . 

\loo, 

«Foi portanto para nós uma dolorosa · surpreza a 
noticia da publicação, em Corumbá, de um boletim re
volucionarfo: assignado pelo referido · Deputado (Go
mes) contra o honrado governo de D. A.quino e eon
tra o seu digna e esforc_:ado Secretario do Interior. o 
:E~mo. $r. Dr. Benit.o Esteves, qu~ só tE>r.m. um e ou
tro. se empenhado com amor e carinho pelo ces~nvol- · 
vimento . de Matto Grosso, promovendo n au~'Ulcnto <iP. 
suas rendas r. dando-lhes applir.ai:ão visivPl em h~nf\-
fir.io do povo. , 

Ú!' conceitos rmittidos no boletim (de que já. r e
r.P.hemri s a integra pelo telegrapho)' quan1.o nquellas 

• ~Un!=: altas autoridades, são profundamente in.ju~f.os e 
inteimm1mtP. falsos, fazendo crêr que o seu siS'llaf.nrio 
deixou-~~ arrebatar p~la paixão, de uma maneira do
lorosa. 

E. por conseguinte, é e.x:cusado dizer- quE' a. sua· at
titude não só exclue CQmo repelle mesmo · energiea
·mente a 

1 
rP.sponsabilidade do\ nosso partido,· quP, J Ia

mentandçi embora_ o t.ransvianiento de um ~mi~o. não 
p6d~ tP.r sinão pala'vras de dP.sapprovai;ão para o seu 
apaixonado- gesto. ~ 
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(Do ártigo «A nossa attitude»; do O Repuôlicano~ · c!e 23 
de novembro . de i919.) .· 

Correm-se· os dias. chegamos a dezembro e .faz-se em 
Matto Grosso a festa do bicentenario da fundação de Cuyabá. · 

Os amigos do Sr. Deputado · Antübal ·de Toledo e oc; 
nossos e o povo inteiro acúdiam· a essa brilhante reunião. 
Os jornaes deram notiéias detalhadas; nunca se viu ·resta t.ãc1 
brilhante em Matto Gross'o. Chegamos ao dia 22 de janeiro. 

0 'SR. MAURICIO DE LACERDA - Em dezembro não hotJ.~·e 
nada ? Só houve :ª festa; ? · · 

O Sn. Ph."'REIRA LEIT1'~ -· - Estou me referin{!o- aos· aconte
cimentos mais nota.veis. de. dias e mez·és até chegar ao ponto 
tP-rminal. ·· · · · . 

-Xo 'dia 22 ·de janeiro, o Sr. Presidente de Matto Grosso. 
D. Aquino) completou o biennfo do seu governo.'.. . ' 

. O ,jornal O Republicano, orgão do Partido Conservador, 
publicou ·um artigo elogio~o ao Presidente do, Estado. artigo 
ce elogios verdadeiros, por.que os factos anteriores ·e poste
riorP.s ao rompim~nto. at<S hoje os dão comi) merecidos. 

· O artigo foi . publicado em lettras ·ae ouro. 
. . . ' ' . 

O SR. ü'scAR SÜAR.ES - De quem é o artigo?_. 
o SR •. PEREIRA~ LEITE - Do sr· .. Annibal ,de Toledo. E 

O Rep:ublica.no é o orgão do partido .na capital. · 
Vou 1êr- o artigo. porque é isteressante, e os Srs. Depu

tados naturalmente irã(I aprecial,..o, pois. ~stá ~esm_o muito 
h~m lançado. · · 

. " cMatto Grosso inteiro festeja. hoje -com o mais in-
tenso jubilo o segundo anniversario da· ascenoão d'e D. 
Aquino ú. curul presidencial do Estado . · . 

A aureola de talento, de mustracão 0 de civismo 
que sempre cercou .:o nome- do inclyto. patrieio. d~sdc 
os haneos collegiaes, constituia para todôs um prmhor. 
'ti.ma garantia segura de que o seu governo, ~dífieado 
sobre . as esper·anças mais puras e alvicareiru.s de pai 
e de ronc~ordia. traria tambem para a· sua amada íf!rrn. 
dins foli?.es de progresso e de grandeza. 

E as esperanças ah'i ·estão a se transformar. din a 
dia, cm realidades imprc»ssionantes. ~· · 

Dous nnnos apenas são cleoorr]dos da sua eteYn~ 
cão ao poder r .lá l\fatto Grosso apresenta, i;ob t.odos os 
aspectos, uma feição inteiramente nova. c'íe um Esta
do remodelado. em qu~ a mão de um estadista de raça 
houvesse delineado, os seus traços mais geraes, o pro
gramrna dP- uma grande reconstrucção política. 
. Basta um ligeiro lance de vista comparativo on
tre a situação de profunda a:ç.a.rcbia qu~ Matto G!osso 
apresen~va, quando, D .. Aqumo a.s!!jurom ·a pres1den
cia, e a 1mµressão de ()rdem, de trabaih.o ede progres
so que o Estado todo e principalµlente .a capital, off e-
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recem' hoje: para se firmar em todos os . ~:-:pirito.s .a· 
conviccão de que é idéa de arranear ao ret.n'o ~sp1n
tual cté suas' crenças. o joven bispo patricio para con
fiar-lhe a obra santa da pacificação dos animos entre
seus coestãdoanos. só póde ser- hoje, ~o . hontem, 
npplaudjda e abençoada pelo povo · i;nattogrossense . ; 

·Quando S. Ex. assumindo as rédeas do Governo, 
o Estado, que a cabava de sahir de uma inte~sa e u~
morada · convulsão política, dava ~ to4os a rmpress~o 
de esgotamento das suas forças vivas. A delap1daç.ao 
dos cofres publieos pela insonia partid~ria de um _go
verno. desequilibrado, gerára. a desconf1anca D:º ammo 
dos ca.q_tribu.intes; e a agitação a~mada, permrbando 
profundamente a ordem, de.sorgams~ra por completo 
o trabalho, estancando-se assllU, quas1 e~-ab?"upto, .to-
das ~s fontes da receita publica. 1 · 

Os excessos do poder. por outro lado, haviam al
ludi<lo em seus alicerces o principio da autoridade. E, 
por ultimo, o vexame ·da intervencão federal pesava 
sobre o Estado e sobre o es:pirito de . s~us filhos, conw 
est.ygma· ·inedelevel da nossa incapacidade para o Go
verno de nós mesmos. Era emfim a anarchia que -earn
peava desde a ordein mate1'ial, economica, financei_ra. 
política, até a desordem nos' espiritos,_ abalados pela. 
ma.is <lesenfreada da$ paixões ~ a paixão partidaria. 

Foi em tal situação que o füustre e querido pre
lado coestaduano recebeu o governo do Estado. 

E · hoje; d'ecorridos. dous annos, que é que se nos 
. apresenta agora? O quadro inteiramente mudado. A 
calma restituida aos esp.iritos pela acção serena · da. sua 
jnf,erverl-ção, sempre habil, sempre eriteriosa, sempre 
justiceira, n.a. solução de todos os problemas politicos -
do Estado . A ordem restabelecida em todo o territo-· 
rio matto-grossense, graoas principalmente á. autori
dade moral do Presidente. A situação economica Sí•n .:. 
sivelmente melhorada. pela restauração do regímen de 
trabalho, animado e estimulado PQl' medidas governa
mentaes · de fomento á producção. A situação finan
r.eira em franca prosperidade, mercê de um _conjunto 
de acerladas providencias de caracter fiscal e tribu-
1.ario. O progresso material impondo-se á evidencia 
por urna série de melhoramenLos ~ obras publicas cm 
quasi todos os muniMp·ios, e principalmente na ca~ital. 
Em summa. um surto grandioso de progrGSso animã.n
do o Estado. em quasi t.odas as variadas manifesta~ões 
dn activiãade publica e privada. ·· 

Para não parecer que sejam vãs· estas affirmaç.ões,. 
~itaremo~, dent!e os actos de ~- Aquino, alguns que 
a memoria nos occorrem e que ·Já enchem <le um cla
rão intenso de luz e de trabalho·. o primeiro biennio 

· do seu benemerito governo. . · 
A solução dada por inspira~ão de S. Eoc. Revma~. 
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ao problema, que se . aRresentava quasi insoluvel, das 
leis de Corumbá, foi sem duyida a primeira revelaÇão 
da sua . alta capaci-dad'e de estadista, descobrindo · 
aquella fórn:mla int'3r-media a qúe os .. partidos não ti-
veram razões de resistir . · · 

A remodelação · da Santa Casa de Misericordfa. de 
Cuyabá foi outro . servico prestado por S. Ex., eom o 
valioso a~i_lio , da dedicação incomparavel ·do Revmo. 
padre Olrve1ra, e capaz de elevar o seu nome á be-
Df~rrierencia na gratidão do povo cuyabano. : ·· 

A inva!?ão da gr:ippe em dezembro de· 1918 ·offere- , 
ceu ensejo a .S'. Ex. de impôr-se .por inais um motivo · 
á .esti~a e á admíração de seus compatriótas, testemu
nhas da actividade extraordinaria desenvolvida pelo 
Governo; no sentido · de def end~r a população .do . 
morbus. lethal. - . . . · 

'./l · comn:emoração 90 hicentenario de Cuyabá pro
porc1onou · por outro lado, ao Exmo. · e .R~vmo. Sr. 

· D . Aquino, occasião propicia para dotar a nossa. ca- · 
pi tal de um bom nu:me.ro de .. melhoramentos que vie
ram to:rnar- ccmfortavel a vida cuyaban:a, taes como a 
inaugúraçã.o da luz electr.ica, a organizacão da em
preza .de automoveis e auto-omnibus, a adaptação . da 
antiga rua N,ov.a.~ hoje ayenida D~ .Aquino, , ao trafego 
dos · mesmos, O·· ·embellezamento ·da praça . ·da Repu
blica, a eOn'6truccão do jardim da praça Luiz de AI":" 
buqpe'rque, ·os melhoramentos do porto . em geral, ·a 
fuudacão ·do Instituto Historico e . varios outros servi-

w;os · de menor . im;por.taneia. . 
A introduccão de reproductores bovino.:., que o . 

Governo. acaba· de fazer, e a. fundação de uin po.sto de 
.. remonta no Campo _de Demonstracão, . cujo · r~la
- ment-0-"Será por esses dias publicado, ·representa outro 
serv~co de fecundos ben~icios ·ecom~mfoos para Matto 
Grosso. . · · . 

Além desk~ serVI{}OS estão '"?ffiRla ern andamento 
e em projecto as eo~truccões dos ' grupos escolares 
de Corumbá, Campo Granêie e Rosario, dos edificios 
d8$ cadeias publicas de Aquidauana. · Miranda, Campo 
Grande e Tr.es :.agóas, P do .F01"• ·m. de Tres I ... agoas, ~ 
os · melh ornmentos da estrada da Chapada. 

Ao -lado dos trabalhos promovidos e . r~alizado~ 
pc.la adminishacão .estadual, S. Ex. ó Sr. Presi~ente 
-do Estado a'inda se tem diesv:elado, de maneira incan
savel, · para obter do Gov~rno , Federal ;.uma série de 
medidas que importam em berie.ficios geraes para o 
nosso Estado, taes cé>mo a ·:restaurar;.ão da· Inspectoria 
Agricola, a · installação ,-de· .uma Fazenda . Mo<fulo e . a 
virida de um batalhão do· Exército para es.ta .capital , · 
medidas ha muito reclamadas pelos mais eleyado,s in
t.eresses do Estado e (fue. · -a tenacidade indomavel de 
D. Aquino - 'a~aba afinal de e9nseguir. 
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Esta ligeíra resenha que faze-mos ao correr da 
penna, jiá basta para mostrar o quanto teem sido fe
cundos para :\Iatto Grosso. em beneficios de toda or
.dem dous annos de governo moderador e progressista 
dr S. Ex. Rvm. o Sr. D. Aquino. 

C-Omo · orgão de um parti<lo que concorreu para 
a eleiç.ão de S. Ex. e que tem a sati.:;fação de dar
lhe todo o apoio de que é -0apaz; a rememoração des
ses serviços além de nm preito de justiça, e para nós 
é t.ambem um motivo de esp.ecial contentamento e um 
ensejo de dar, á mooi<ladê qu~ ahi vem, ~sta empol-
gante lição de civismo. · . 

Por tod-0s estes motivos. o Republicano, enviando.-r 
a S. Ex. o Sr. Presidente do Estado os seus cumpri
mentos. faz votos para que a segunda metáde do seu 
governo possa, como a primeira, proporcionar ao Es
tado umo. somma de beneficias igual á que esta enu
meracão re,pres.~nta, para g-randeza de Matto Grosso (' 
fel ir.idade -de seu povo.'-> 

O SR. "PnESTDEN'TE - Lembro a.o nohre Deputado que a 
])orn. está finda. · 

O Sn. PEREIRA LEITE - :Nãp ·quero sahir do r.egimen e do 
fü=-gimcnto. obedeP-O a V. Ex.. p:romet.t.enqo a V. Ex. e aos 
meus mustrc:=; "ºUegas, q'Q'P, com tanta bondade estão · mé' 
ouvindo. que continuarei amanhã por qne muita cousa tenho 
ainda a dizer. (Jfuito bem; muito be.m.. O orador é cnmprf-
mentado.) · <,; 

O Sr. Presidente - Está finàa a hora dP.sti.nada' ao ex-
pediente. . 

Vae se passar á ordem do .çlia. (Pa1tsa.) 
Comparecem mais os Srs. Arthur Oollares Moreira, An

drade Bezerra. Octacilio de Albuquerque, Costa Ri~go, . Souza 
Castro, Dionysio BPntes, Bento de Miranda. Prado Lopes, 
Cunha Machado. .José Barreto. Armando Burlamaqui. Thomaz 
Accioly, .To~é Augusto, Alberto ~aranhão .. João Elysio, 'Bal
t.hazar Perr.ira. Arnaldo Bastos, Correia de Britto. Alexan
drino (]a Rocha. Esta.cio Coimbra, Austrr.gesilo. Natalício · 
Camboim, .Toão Menezes. Deodato Maia, Alfrr.do Ruy, Raul 
Alves, Elpidin <l<" :WeF>quita, Salles Filho. Rnmiro Braga, Mario 
ae Paula, Albertino Drummond. Matta Machado. Ribeiro .Tun
queira, Francisco VaHadares, Antonio Carlos, J..:mgulpho de 
:\Iagalhãe,s. \Valdomiro de Magalhã.Ps. Salles Junior. Alb<irto 
Sarmento: Barros Penteado. Cesar Vergueiro. Sampaio Vid:al 
Rodrigues AI:es F~lho, P~dro. Costa. Carlos de_ Campos. Tull~ 
Jaymc, Ott.oni. !\-tac1e1. Lmz Bartholomeu, Pereira df~ Oliveira. 
Celso. ~ayma, João Simplicio e .Joaquim Osorio (52)· .. _ 

JJP1.xam dr comparecer os ~Srs. FeUx Pacheeo. Juvenal 
Lrtn:i•wluw. Anntbal To1rdo. }\fonteiro de Souza. AnLoniô No
gue1rn. Abel Ghr.rmont, Che.rrnont de Mit·anda, Herculano 
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Parga. Luiz Domingues, Agrhipino A.zevedo,_ João Cªbral, Her
ininio Barroso, :Moi·eira · da .Rlücha, Vicente_· Saooya. Ildef onsu 
A1bano, AffonsCJ Barata, .Antonio -Vicente,. Eduardo Tavares, 
<3-t::.vasio Fioravante, Pereira de Lyra, .Pedro Corrêa, Turianu 
Campello, Aristarcho Lopes, Alfrc~o de Maya, Miguel Palmeira, 
Mendonça I\fartins,- ·Manoel Nobre-,· Pedro Lago, Lauro Villas 
Boa·:>, Castr.o Rebello, :;\far:io ·Hermes, Ubaldino de Assis, Ar
lindo Fragoso. Seabra Vi lho; Arliud-0 Leone. Torquato · Mo
reira, · Rodrigue3 Lima, Manuel Morijardim, , Oc.tavio da 
Rocha Miranda, A.zurém' Furtado, · Nicanor Nascimento, 
Aristides Caire, . .Norival. de ·Freitas, Lengruber Filho, José To
lentino, A.zevec;lo . So-dré, Themistocles de A).meida, J:uarque de · 
Nazareth, José de: Moraes. Raul Fern"andes, / José :à.lves, . José 
Gonr.:alves, Herculano Cesar;" Silveira ·Brum, Emílio Jardim, 
Odilon· . de Andrade·, l~rancisc.o Broo·sane, Lamounier Godo
fredo, Honorato Alves, Mello Ftanco, José Roberto, Eloy Cha
Vf3S. Veiga l\iiran<la, Palmeira Ripper, João· de Faria, Manoel 
Villaboim, Severhino Marques. Costa ~Ial,'ques, Luiz. .Xavier. 
Abdon. Baptista, Eugenio .Müller\ Gtumereindo Ribas, Evaristo 
Amaral, A.ugustô Pestana,. l\farçal de Escobar, Flores dn 
Cunha e . Carlos _ Maxíinilia~o (7~) . 

. ORDEM .DO DIA 

O Sr. Presidente - . A . lista da _p9rta accusa ;{ 'presem;a 
rle 122 DeJ>utados. ' · 

Vae-se p1;oceder ás · votaç_õe:s <l~s · materias que se acham 
sohre a mesa e das · constantes da ordem do dia. · · 

. . . . . . - . ' . i . ···~ 

Peco aos nob~s Deputados que'·occupeiri as-suas cadeiras. 
(Pausa. ) · · . · . · . , . · ·. 

Vão se1· conside1•ados objP,cto·3 de deliberá<;ão fre~ pro
jectos. São successivamente considerados objecto de delibera-
•:ão o:; . seguinte -.,. · 

PROJ'ECTOS · 

N. 177 - 1920 . 

Bqu.tpm·a (1. ci.rwncia dos· Cmwreios de Se1•g·itpe á do Estado do 
Espírito Sf}nto 

Fica ec1uiparada a agencia dos Correios <lc Sergipe ú. do 
Eslado do ·Espírito Santo, com· os mesmos veneimentiOs ·e com 
o mesmo pessoal . · 

J ustiffoação 

. ~ada explica que · 08 vencimentos dos furiec:ionarios da 
~\.dministração' dos Ccrreios sejam me.nores. do' que ·os de 
outros Estados, como o mencionado na emenda,. muitp . prín-
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cipalmente em : uma phase cpmo a que. at eaYessamos, de ca.:.. 
restia grandr, e fort.es diffieuldarfos da Yida .. 

Sala das sessõe.:;, 2 de agoslQ de 1920.-Rodri(/ues Dvría . 
--A' Commissão de Finanças. , · 

.N. 178 - 1920 

Amni.stia os insitbm.i.ssas militares 

Arf:. 1. º Ficam amnistiadr.•s Lodos os indi"viduos que, sor
teados par.~ o service militar, d~ixaram de se apresentar C!en-
t.ro do . prazo legal . , ·-

§ 1. º Os insubmissüs que i:c acham presos serão .imme
diatamnete postos em liberdade. 

· § 2. º O que ainda não foram · capturados teem um prazo 
de· seis mezes para se apresentarem, afim de poderem gosa:r 
dos· favores desta lei. · 

Art . 2. º Os individuo!õ! nas condições acima ficado su
.iP.i to~ a. um a.nno de servioo. militar, sen~o-lhes computado o 
tempo 11ue estiveram sendo process::idos, a contar da data da 
apresentação ou captura. 

J-ustíf i. r.áção 

·-indubitavelmenti:i uma das causas mais communs de. in
submissão é a e:xjguidadP. do. prazo conceàido aos sorteados 
para fie apresentarem âs autoridades militares. 

Dada a evidente d!íficuldade de communicações com as 
localidades d.o interior dos grandés ·Estados e a proverbial mo
rosidade com que o serviço postal ordinariamente costuma 
agir, o.s editaes de convoca<;.ão dos r:onscriptos são publicados 
no::; municipios já quando se avisinha o dia da apresentação. 

· E é tambem preciso eonsiderae qur o analphabeti3mo 
contribue e muito para i~so. uma vez. fJ·Ue a maioria dos sor
teados s0 veem a ter conhecimento de que os seus nomes fi
guram na relacão publicada, quando alguem se · 1cmbr·a d~ 
lhes dar essa informação . · · 

Ora, quem conhece psychologia do nosso _sertanejo, cai:.. 
pira, matuto, ou como melhor queiram denominaf o~ filhos do 
sertão, sabe que a indecis<i.o. 1~ um dos curacteristicu" da SUêl 
mentalidade. Sorteado. fi ca · o SPrlanejo a pensar si deve dei
xar assim de um dia para outrn. todos os .~cus negocios, sem 
ter mesmo tempo para .POl:-os fm1 ordem e confial-c1s á pes
soa de confiança. A idéa ele Patria ainc!a sr. não lhe apresenta 
bem nitida, mercê da ;;ua difficu!dadé em conceb<~r idéas 
abstr·actas: t: como ·a no<;:.ão de dever tambern .ainda não Ih e 
foi incutida convenientemente p or uma propaganda· syste
matica, o nosso patricio do .sertão deh"à correr alguns dias 
sem tomar uma solução · definitiva e a:::sirn se esgota o prazo 
para a apresentaeão. . . . .. . · .. 1 . 
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Depois venl: o. -temor do casti_po .. As com;as n!i~i!..ares 
~x.ercem Ulna ,..,1nfluefieia extraord1nar1n. w•S<)bre O esp1r.1to tlo 
matuto. Que lhe acontecerá pela s\la desobedien.cia ã le i ·? 
Elle o ignora, e, por is.so mesmo, julga que. si o capturarem. 
irá. passar uma vida de tormentos no fundo de ·um eala-
bouço... · · . · ·- · 

Tudo isso é preciso ser tomado em con:üderacão e a 
principal medida a ado:ptar deve ser· uma modificação· mtel
ligente da lei do sorteio, tornando--a mais . exequível para o 
nosso meio, tendQ-se em vista, &obrer,uno, <J!le o sertão oc-
cmpa quasi dous terços . da . superf ici.'0 ~lo .Brasd. . · 

Foi considerando sobre a difficuldade em que ficam os 
homens de negocio de se apresentarem dentro de alguns dias 
para um serviço que dura U!Il annp,. que formulei o projeeto 
acima, certo à.e que si elle não resolve o pl'oblema ·para a 
nação, solucíon.a-o· para um grande numero de· brasileiros que-. 
óra se veem. coagidos a fugir ao convivio sooíal -temendo pe-
nalidades que os apavoram. -

· E, considerando_ bem, o sertanejo não tem a menor ·culpa 
na falta de ccmmunicacões com o interior, no· proprio anal
phabetismo, na _morosidade postal, ei principalmente na · sua 
elaboracão da lei do· sorte:io1 que dá um prazo minimo para as 
apresentações dos coD.S;cdptos-. · · . 

· Sala -das sessões, 3 de agosto de -i920. - Natalício Ca.m-· 
uoim. - · José Augusto. - · A' Commissão de Constituição e 
Justiça. · , . . -- ~ -~· ~, . 

. . 
., \ · ... 

N. 179 ~ 1920 . ._., 
Regula ~ SiwaÇão abs cidadã.os sorteados em lace !<lo art. 

. d.o Coáig& Penal~ e Qi ou_tras providencill.s . . 
- I 

O. Congresso . Nacional decreta: · 

H6 

Art. l . t> Em t~mpo de paz, os cidadãos sorteados, de. que 
trata o art. f 01 das disposições qúe baixaram com o decrero 
n. -12. 790, de 2 de janeiro de i918, não terão incorrido em 
crime militar;· não se lhes applica'ndo • . ·em consequeneia; a 
venalidade no ~t. 116 do respe9tivo Codigo_ Penal · (pexfa de 
prisão. com trabalho por um a dous a.nnos). · 

Art . 2. º Os referidos sorteados, ·uma ve.z que expontanea
mente se apresentem, ou- sejam capturados, serão, de qual
quer modo, incorporados, immediatamente, . ã.o servieo, onde 
deverão permanecer.- no primeiro c~o, mais seis mezes, e, 
no f-,~gundo caso-, mais um anno, do qúe uormalm~nte perma
neceriam, na fórma. das· leis . ou . regulamento.s vigentes. ~r~ 
:hes-ha, todavia, facultado, dentro de trinta dias a contar da 
data . da . incorporação recorrer da inclusão do . seu nome na 
1~sta de insubmissos para o Supr~mo Tribunal Militar, por 
intermedio do chefe do ·serviço de recrutamento da sua cir
cum~eripcão, cumprindo -~ este, · i~ornumdo a petição de -re
curso, encaminhal-a, ~dentro _ de d~ _ -_dias, ~elle trib~ ~ 

•. 
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.iie consiC.eran'i. ter cteeididn a favor do recorrente, si até e fim, 
porventura, do ::;eu lempu normal de ~erviç;o, não tiver jul
gado o'seu recurso. 

ArL 3. º Os efJeii.os da presente leí se tornarão exLensi
vo::: a. fodo:-:t o::; casos, da natureza indicada, actualment.e exis
tente~. devendo o Governo, pelo :\finisterio d~ Guerra ,organi
zar as instruccões neccssarias á sua regular execução. 

Arf. :L" Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala das sessões, 3 de agosto de i920. - Octa'!Jio lrfanga-

heíra. " 

Visa- n projeclo supra dous intuitos. 
O pr.imeíro 1; abrandar o rigor -- até certo ponto con

traproducente, ou, de alguma sorte, absurdo, em um paiz nas 
condições do nosso - com quP- as leis· actuaes ameaçam com 
à pena de um a dous an~os de prisão (art. 116, do Codig(l 
Penal Militar), os sorteados a que se refere o art ... 101 das 
disposi0·ões qu~ baixaram com o decrefo n: 12 _ 790, de 2. de 
janeiro de 1918, i~to é, «os que se não apr,esentarem· até o 
ultimo dia do mez de fevereiro». 

O segundo é alliviar o serviço da• justiça militar de um 
encargo que lhe cslá sendo pesadissimo, e que lhe seria- in
tolcr:ivel, se tivesse de ser desempenhado na sua integridade, 
qual -o de tornar-se obrigatorio, para cada sorteado. naquellas 
circumstancias, um conselho de guerra especial, quando, s6 
110 acno passado, montou o numero de· taes sorteados a cerca 
de vinte e seis mil. 

. · Emquanto não .se faça uma reforma, no seu conjunto, :"'._. 
leis, que se relacionem com a materia. parece que as medidas 
que propomos, _animando, ·por um Iádo, <1 apresentação dos 
::'iCrtcados que, até hcje, se não apresentaram, r., por outro 
lado, resumindo. ou simplificando o processo, attenderão de 
prompto. mesmo que seja transitoriamente, ás exi!'r~cias de 
uma situação, ou de um estado de cousas, como o ·®e deixa
mos esboçado nas suas linhas geraes. 

Devemos accentuar que, si excluimos, declaradamente, no 
arl. lº, dos .crimes militares, a insubmissão capitulada na hy
potlH:sc em questão, foi para evitar que se. arguisse de iD
COilStitucionaJ o pro.jecto, na parte em que, prescrevendo, o 
quú é precisamente um de seus fins, a simplificação do pro
cesso. não poderia · talve;~, constitucionalmente, adaptar-se, 
sem Que desse, pelo menos, motivo para duvidas, aos .crimes 
daquelle caracfter, · au . subotdinado·s áquelle titulo. -'-A' Com-
missão de Marinha ·e Gu~rra. _ 

O Sr. Presidente - Vou submetter a vc.tacão 'diversa! 
l'ecacções finaes. 

· São successivament~: lidas e, ·sem observações, appro-va
das, as redacções fiilaes dos projectos ns. H9. A. 122 A í 
.:123 A, de 1920, sendo remettidas ao Sena.do. · 
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o Sr. Presidente - Passa-se ás votaçõe:i constantes da 
ol'llem do dia. 

Vola1~ão do projecto .n. 160, de 1920, abrmdo 01• cred~to 
P'p1•cial Ó' !16 :257$/i.50, pat•a pagamento a D. Mar.ia Ellza 
Lobo Pereira r outrcis (vide .projecto n. 554 B, de 1919) (2• 
disentsão: . 

Approvudos suecessivamentc cm 2ª discutiBão os seguinLes 
artigos do 

PROJmQTO 

N. 160 - 1920 

o Congresso Nacional deci•eta: 
Ad. 1. º Fica o Presidente da RepubJJca autorizado a. 

abrir. pelo Ministerío da Fazenda, o credito esp~cial de 
!6:25i$150. afim de serem pagas a D. Maria Eliza Lobo Pe
reira r a. seus irmãos Drs. ,José Lobo Leite Pereira. Ame
rico Lobo Leif e Pereira e Antonio I~obo Leite Pereira, filhos 
do Dr. 1\rnerico Lobo Leite Pereira, ministro <lo Supremo 
Trihuna! Federal, fallecido a 1 de outubro de 1903, as diffo
ron1;as de montepio de f :800$. para 4 :000$000. O Thesouro 
drseon{arú daque!Ja importancia as quotas do imposto e as 
1•1mf.J•ibuições devidas. 

Arl.. ? . º Revogam-:se. as disposições cm contrario. 

O Sr. P1·esidente - O pro.i ecto passa a 3ª discussão. 
Vo!.ai;.ão do projecto n. 162, de 1920, do Senado, auLo-

l'iza.ndo a abertura dos CI'éditos necessarios ·para pagamento 
rl1• gratificação addicional a que, de accôrdo com a lei. nu
mero 2.:J5!\, de 31 de dezembro de. 1910, ·fizeram jús d1ver·-
30o 1\mccionarios da Escola de Aprendizes Artifice3 do Pal'á; 
com sub~ht.utivo da Oe>mmissão de Finanças (2• discussão). ,, 

O Sr. Presidente - A este projectc', a Cümmissão de .Fi-
11anr:a;; oi'fm·eceu o s:eguint.e 

SUBSTITUTIVO 

.. «A'.l. I .º E' o Poder Executivo autorizado a abrir pelo 
\lI111sl~"lno da Flazenda, os credit.os especiaes que forem ne
cessanri.-; r1•ara pag-mnento das gratificacões addicionaes a q1w, 
llr, acrôrrlo com o· art. 66, da lei n. 2. 3155, de 31 dP dezembro 
rir' l!llO. fizeram jús, até a revogação desse favor pelo de
Prelo 11. :J.251. de 31 d'e maio d~ 11917, os funecionarios que 
~ern!'a1.n, nes.se tempo, nas Escolas de Aprendizes Artifi.ces · 
ºP Para e do Amazonas, Inspectorias AgricoJas dos referidos 
·~;slado8 P no Servico de Ptoteccão aos Indios e Localizaç.ã·o de 
1 rahalhadore:; Nacionaes, não só no A:ma~onas e Pará, como 
lamlii'rn nn Tnritorio do Acre. 

C. -Vol. V. 6 
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Paragra;piho unico. Os creditos a_ que se re.fere o. pre

sente arti "º serão abertos á proporçao que ferem_ ªI?uradas 
as dividasº ·.pelas delegacias i"iscaes do Thesouro Nac1o_nal e 
enviados oá documentos ao Ministerio da· Fa~enda, J?Or mt~r
medio do ?ilimsterio da Agrícultura, Industria 1e Co~merc10. 

_.\rt. 2.º Revogam-se as dispogi(;ões em contrario.~ 
Vou subinetter a votos o projecto -salvo ~ emenda sub

stitutiva da Com.missão de li!inancas. 
Approvado em 2ª discussão o seguinte artigo do 

PROJECTO 

N. i62 - !920 
,~ 

(ProJeeto n. 298, de f9f9) 

(Do Senado) \ 

O Congresso Nacicmal resol:ve: 
Art. E' o .Poder Éiecutivo autoriza.do a abrir os cre-

d1tos que forem necessarios para pagamento da· gra.tificaoão 
- addrcional a que de accõrdo com o paragraipho· uni~o da lei 

n.. 2. 356, de 31 de dezembro de 1910, em seu art. 66, fizeram 
jús aos aímos de· 1913 a i9i5 e' parte de i9f'6 os ·ex-funooio
narios da Escola d~ Aprendizes Artifices do Est.ad"o d() Pará, 
Manoel Xavier Ferreira, Manoel Domingos de Castro, Manoel 
Teixeira de Lemos e Antonio .:Ferreira dos Sa.:utos, que· dei
xaram de receber naquelles ex:ercicios financeiros; revogadas 
as disposições . em contrario. · . · 

Approvados successivamente os arts~ iº e 2? do refe-
rido substitutivo da Commissão de Finanças. -' · .. /. 

""" ,, . -
O Sr; Presidpnte - --O projeeto passa á 3r. discussão. · 

O Sr. Ephigsnio de Salles (pela ordem) requer e obtem 
dispensa de intersticio ··para o projecto n~ Hl2, de i920, fi-
gurar na ordem do dia da sessão segii:inte. -

yotacão do parecer n. i ~. de i 920, indeferindo. o re
querimento. em que D. Catharina. Innocencia dos Santos Lo
pes pede relevação de prescripção (diseussão unfoa) . 

Approvado. .~ 

O Sr. Paulo ds Frontin (pel,a ordem) requer a verifica
ção da votação. 

Procedendo-se . á verificá.cão de votaeão, reconhece-se te
rem votado a favor 75 Sra;- ~swtados e contra ~atrot- to-

-tal 79. . ' . 
. . . ' 

O Sr. Presidente - Mio' ha numero. Vae-se Jm.>ceder á 
eh aníada. · • . ,_ . . . ... 1_,__i;ca, 
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·. o Sr. Heitor de Souza (smindo de l° Secrêtario.) . proce- _ 
de á eham~da dos Srs. ~~putados. 

Feita a chamada · verifica-se terem se ausentad'O os Srs. 
Bento ·--Miranda, Armando Burlamaql!i, Tbomait Ca.valeanti, 
Frederico Borges,: João. Elysio, Balthaz·ar Per~ira, José Ma
ria, Elpidi~. Mesquit~, Eugenio Tourinlho, y~cente Piragibe, 
.Manoel Reis. Franmsco Marcondes.. Ma:uric10 de Lacerda, 
Matta ·,Machado, José Bonifacio, (Tomes Lima, Zoroastro Al
varenga~ Carlos Garcia, Ferreira Braga, · Albert.o .Sarmento, 
Sampaio Vida!, Luiz BarthQlomeu; Pereira. de Oliveira é João 
Simplieio. · · · ,, · 

O Sr. Presidente 
Deputados. · 

. ' . - Responderam· á chamada 99 Srs . . . . -

Não ha numero _para se prosec,<7llir · nas votações." 
Passa-se · ás ma terias· em. discussão . . . 

: 3• discussão do· pro}~cÚ) n. · 137. de ~1920, abrin~ .o ere.;. . 
dito especial M · 1 :237$'500, para pagamentO ··a . A'ntoni-0 Tei.:.. . 
xeira de Oliveira; . : · ·· · · - . . · · 

· -. ··Encerrada . e adfadá a· votação .. . . . . .. . . ~ . 

. Discu&São .unica da emenda do Senado . ao projeef;o . nu- . 
mero 5?4 B; de 1919, _da · camara,/eoncedend~ ·-mefo s~do e 
montepio pela tabe!la actual · á -.Yluva e á ·:filha solteira do 
coronel Alfredo Vicente .Martins, ex-dil'ector· d-O · Asylo de In
va.Jidos da Patria; com i;)areoor ··da..· Commissã1' de Fi-nanças~ 
favorável á emenda (vid:e proj.eoto n; tôi, de. t920~ ; 

Encerrada e adiada a . vota.cão. · · . 
1ª · discussão ·oo projooto n. j03. A, de 1920, dando nova 

org;anizacã-0 á usina de eleetrfoid~e do Co.llegio Militar;. com 
parecer da Commi_ssão i de Finanças contrario ao .projeoto. 

. O Sr. Mend~s T;\Vares · ( ·) • ·- · Sr. Presidente, , o proj écto · 
que tive a honra .de apresentar á Camara, e tom<lu o nu
mero 103, de 1920, regulariza. e legaliza. um.a situação já 
f.xistenl.e. E, eonf ()l'me V. Ex. verá do enunciado do ar- . 
tigo lº."desse projeeto, eu digo qUe ca usina de electricidade 
do Collegio Militar terá o .. aeguinte p·essoab ,. e não -.que dica 
creada. uma mina de ·electricida.de no Collegio Militan, por
que essa usiná já existe. aliás · muito bem -insf.'l.lJada, con
tendo maebinismos de grande :aperfetcoament.o e: prestando 
inestim\veis serviços á ~conomia daquelle instituto de. en
sino. : ·· · , ' . · 

Não é, portanto, uma creacão · novat nem·. mesmo- . recente, 
e sim ~a\ dependencia do ~Uegio, ·.creada e :..funecionando _ 
ha µiu1_to' tempo. · O. que· e~ tive em· vi.sta: toi, ·qnanto a· essa 
repartição; ·.já .. existent~. garantir os, dir-eitos. de empregados 
que nena estão · trabalhando.· · ·· . · ·· · · · · . , ' . - . .•. . 

. -" .. 

' . .( *} Nio"·'roi rereio. J?SlO orado:~ / ~-
.. 
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Assiro, como existem usinas de electricip.ade em. outro~ 
estabelecimentos <lo 1\Iinisterio da Guerra, nao <:ompret;>.end1 
a razão por que não pod~rá . existir regularmente ,organiza~a 
cutra usü1a. em estabelecnnento tambem :pertencente ao Mt-
nisterio da Guerra. · 

Não vejo tambem razão JJOI" que os empre~?-dos que .t!'~ 
halham nas outras usinas dos .outros estabelecimentos m1h
táres tenham a sua situação garantida e e-stejam na :posse de 
.direitos e regalias que não são concedidos áquelles que tra'-
balham na usina do Collegio. Militai.'. , · · ~ 

Assim ini"ormo a V. Ex. e á Caniara que. 05 _que estão 
Juncciona11do nessa usina .são empregados -de ou~ras ... ~f.e.:.. . 
glorias. do quadro, <lo pessoal subalterno do Cotleg10 l\·11ht~r, 
destacados nesta func<;.ão. Não me pareceu justo que assim 
se procedesse e que esses em.pregados estei~m prestando ser- , 
viço.s de ordem e <;ategorias superiores áquelles - que real- . 
mente exercem, sendo, PQrtanto, issc uma verciaàeira explo- . 
ração, poue.o raioavel, dos· serviços desses funccionaríos. P-0~ · 
-isso, Sr. Presidente, entendi regularizar a situação) apresen-
tando o projee~. . " . 

Felizmente, a mostrada Commissão de Finanças diz; em 
seu parecer, que não entra no roerito da questão, .o que para. 
mim e para os que quizerern ser, os bons entendedores, faz 
acreditar que realmente se trata de uma medida. que não re
pugnou . á.quella .Commíssáo, mas que, POZ' OU~OS motivos. 
talvez mesmo alguns dos que estão deolan1.do<õ no i;eu parecer., · 

- ena não tenha :podido acceitar. · 
O que se comprehende do pa~ceF da Co~i~são ·de Fi

nanças é que ella acons~lha a rejeição do :p·ro.i}~to, por se 
tratar da creacão de .cargos .pub1icos no .Collegio Militar, es
tabelecimento este que) segundo se deprebende da. opinião· da 
honraua Commissãe>, não deveria existir, pois qu& se trata 
de cstabeleciment.o de . pouca ou quasi nenhuma efficiencia 
militar, e que, entretanto. vem sendo tconservado nos orça
mentos; pesando sobre elles . .. mas não produzindo as van
tagens e resultados que se deveriam esperar dessa despeza .. · 

Estou tambem de accô:-do. sob este · aspecto da questão, 
com a illústrada Commissão de Fin~as, <ligo melhor, com 
o respe_ctivo mustrado Relator. Penso tambem que os col
Iegios militares, sob o ponto de vista militar, são instituições 
condemnadas. Poderiam estar muiio bem coHocados ,,no Mi
nist-êrio do Interfar, como estabele\'ilinentos de jnsiruci)ão; 
mas com o ·objecttvo militar, não trou.~era..111 nenhum resul-
tado technico -para o paiz. , . · 

· : Seri~ logfoo, _si assim· pensa a honrada: dommissão, poI" 
mtermed10 do honrado Relator, .. que ella;não se Jimítasse- ~av 
~ape1 passivo que tem até hoje assumi<lo de continuar a· ac- · 

. eeita.r a pe.rmanencia desse~. estabelecimentos, pesando rio .or-· 
.çament.o. da Gu.erra, ~and~- tt;tn ·acto mais ·Proveitoso; mesmo 
:Para -0 mteresse · pubbco~ seria propôr a: aommissão a sup-···• 
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pressão· desses estabelecimentos, - transferin~o-os~ ·ou par~ 
·· outro ministerio que delles melhor se apropnassc, ou. a par

Heulàres que se encarregassem melhor do seu custeio. 
· Não devem ser .responsaveís. os empregados ·subalternos 

do Collegio Militar .Pela SitUaQ._ãO, si a~sim: posso dizer, ano
mala em relação ao seu pagamento. Nao ·sao- elles pag-0s pe'lo 
Thesouro Federai,· como, aliás, o são. muitos outros empre
gados desses .proprios coHegios! mas pela caixa de ec<?no!Ilias 
do· collegio, isto .é, _pela. renda ,que os l;llumnos ront.r1bmntes 
dão a esse estabelecimento. • · - . · 

Comprebende V.- Ex., Sr." Presidente, que ei:;sa renda. é 
muito- oseillante: Si occasiões hà em. que_ o nume~o de in
ternados 1pagantes é Su-ffieiente para avolu.m.ar as rendas in
ternas d.o oollegío, rm· outras, o affluxo de· alumnos não pa-· 
gantes ·exclu-e o m1mero daqueJles· que pagam, e a re.nda d(I 
~ollegio ~eresce. -- , · · 

No momento aclual a si.luação economica dessa caixa -mi..:.
lita.r ifo . Distrieto Federal <ié'. muito ,prospera. visto· m;istear 
com os seus~: -proprios recursos-' a .construcção de nma ~norm? · 
ala. do edíficio . recentemente inaugurada, obra. cuja des'{)eza 
foi . de perto rle 300. cont.os, si' nã~ me falha a · memoria ou 
as informac&·s que colhi, tendo ainda- em moeda nos êofl·e~ 
perw de 200 ·contos de réis. · ·· · 

Podem-os tambem eolligir que _essa prosperidade se faz, 
até certo ponto, á custa dos sacrificos, da exp1ora-ção dos 
serviços de· fQ.D.ccionarios · subS\lternos. E' assim· que · o&· ser-· 
ventes, -os .em:Pregàdos da copã. os da cozinha ·e os das ·usinas 
de electricidade, são ps,igos ,pela renda <lo :proprio collegiô, o 
que faz .. com qile o commandante desejoso de manter bem for. -
nido -0 cofre das eeonomia.s, para. que possa applicar as 
rendas ~m des.pezas -de oonstrucção de alas do P-dififieio ~ 
outras~ reduz o pagamento. daquelles que presi.nm· serviços 
relevante·s, 'I>Qgamento de fiunccionarios que occupam cargos 
~e .catego,ria igual á de ·outros · do mesmo ·-departamento, 
isto é, do mesmo ministério, -mas <lirectamente·, são mais bem 
nquin~oados, áo passo qúe · os que são · pagos pela verba in
terna dê> collegi.o receb~m vencimentos mesquinhos · de Sil$, 
:t 20$ ~ t 35$ per mez, o que .. é um~dnjustiCEL. · 

Não me ·mudo sóbre a sorte· do- projecf,o~· desde que foi 
fulminado, com a unanimidâde,' com n: opfoião infallivcl da. 
honrada' Commissã'l. · .. , · . · ' · · · _ .~·- - .·· . · · · . 

Entretantô, <iuiz deixar- esclarecido oerante a Camara o· 
move! :que dictou. a .organi~ão de~te prÔJooto, · qu~,, ,oo'nforme. 
penso e <le accôrdb :.com a ·-eónvfoção . sirice·ra- com : que estou 
j:auando, n,!io ' ob~edeceu ·~inão a um .:prinCipfo de Jµ,s·~.içà,, que, ' 
'~ pena nao s~Ja sanec10nado pela __ Cam'ara. ·· · (Mu1,fo!l bem; 
mi(.ito bem.' . · .. - - . . _ . · : · . -· . --

. E~cerradá a 1" discussão- d0-~rojeÔ~ .. ·ri. 103 A.: d.e 1920, e : 
achada a Y()úieâô. , · . . . ' ·· . 
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Compar8cem aínd:a os Srs. Annib:Íl Tole<fo, Pires R.e:... 
hello, Solon de Lucena, João Mangabeira, Sampaio Gorrêa, .Ma
cedo Soar~s. Veris.'3imo de !\folio. Josino de Araujo, Camill() 

, Prates e Prudente óe Moraes Filhó (10). 

O Sr. Presidente - "continuw;ão da discussão do se·
guinte requerimento,· off erec.ido na. se:;; . .:;ão d•; :? t de julho pelo 
8r. Maurieio de Lacerda : 

N •• iO ·· 
· «A Camara dos Deputados, confiando no alto patriotismo 

de• !;r . Presidente da Republica, manifesta-se _solidaria com 
o assalto de hontem a-0 jornal operario, lamentando. apenas 
que a po?ifia. não tivesse tido opportuniàade de ·empastelaJ-o 
e quE? seus redactores, ··ora presos no xadrez da -vadiagem, te--' 
nham escapado Hlesos do -attentado. ~ 

O Sr. Presidente - · De ac~ôrdo com o art . 29 do · Re- .. 
gimento ca<la Deputado poderá· :fallar durante meia hora. 

"---º Sr. Mauricio _de Lace;rda - Desisto da palavra. 
Encerrada a discussão do requerimento n. 10 e adi~a 

a ,·otação~ 

O Sr. Presidente - De aooôrdo com o Regimento entra 
cm ~~isru5_são o seguinte .,..,;req~e~imenl() offerecido ·na sessão 
de - ' de Julho pelo Sr. l\'.laurrn10 de J .. a<.>er·da: 

' 
N. H 

. Requeiro que pelo iritermedio da Mesa, o Govemo remetta 
por cópia do !.fü1isterio do Exterior og ciocumentos, actos, con
venoõe5: e resoluçõe!'.I da Conferencin do Trabalho, em WnsMn
gton. <Jo ('(Jrrente anno. dando o 'M·inist.ro do ExtP.rior infor
ma.í;ões do motivo porque de_ixou de .remctt':ll-o!', rlé. aocôrdo 
com o pE>Clido approvado pela Camara. 

TP,m a pnlavra o Sr. Andrade Bez~nn. (P.wsrL ') 

Não rstá presente . 
En-cerrada a discU!?-5'.ão do requf'riment.o n. f 1 r n·díad.a 

n votnt:ão . · 

O Sr.· Presidente -· De ·ac-cõrdo com o Regimento entra 
· ~:ra discussão o sni;uinte· requeirimenf0 o'ffe~ecitiõ na sessão 
de 27"' de jniho pelo Sr. · Matiricio de Lacerda: . . . . . . 

· N. ·12 
· · Requeiro quP. pelo int.ermedio da Mesa. o . G&verno in

forme _c.om urgencia, qua~s os ·:presos nas occ-•.::i'rren.cias J?O\i.-
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cia.es em frente á Voz do Povo, nomes, delictos e-paradeiros_ 
desses _presos.. · 

Tem a palavra o Sr: Andrada. ·Bezerra. . (Pausa. ) 

Nio · t:stã presente. · 
Enc-errada e adiad~ a votação do requerimento n. 12. 

O Sr . . Presidenté - De accõrdo . com o Regimento entra 
-em di~cussão - o seguinte r equerimento offerecido na sessão 
de 27 de ju1ho,pelo Sr-. Mauricio de Lacerda: ._ 

N. f3 

Remieirô que, .pelo intermedio ·da ~esa, <> · ·Governo in
forme porque .não cumpriu até hoje o decreto .. que i111stituiu o 
Departamento ·d-O Trabalho. . - . 

-Tem a p.alavrà. o Sr. Andrada Bezerra. (Pausa.} 
' ' Não está presente. , · 

Encerrada e adi.ada a .. votação. do requerimento n . f3. 
. .· ·""' . . 

O Sr. P,residente - De aecôrdo com o Regim~nto, entra 
em discussão o seguinte requerimento; · offereeido na . ·sessão 
de ;:JO de julho, pelo Sr. · Mauricio de Lacerda: 

N-. !4 

. <Requeiro que, pelo intermedio da Mesa, o Gnv~rno in
forme: 

_aj em que data: e por que motivo foi expulso do t.e-rri
t.orió nacional Manoel Peres; · 

b) Q'Ual o tempo de sua. residencia no pa.iz; 
e) si foi feito · inquerito policial para esse fim, quando, 

quaes as testemunhàs, seus noines e · qualidade; si foram in
ferrogad·as na presença do P.ipuISa.ndo; si este foi interro
~ai:lo. qual ·o seu. interro~torio; Sífoi notificado -dà portarin 
ele . expülsão e erh que data; . : · · . 

d) quando. ou em que dia foi preso• .para . :.ier expulso. 
P.i esteve iilq_ommunicave! ou lhe foi dado constituir defensor 
ou . advogado .. _para. ·acompanhar o· processo administrativo e 
o mquerito, si lh~ · füi :dado o !)fazo · da-Jei parà o recurso: 

e) em que dia .: fo1 embarcado e· em· que· vapor; -
.. - ~) . · si era eleitor -e c~sta no Gabinete de Identificação a 
rnscr1pção de seu titülo de abril a· agosto de HH8: · . · 

g) si estava :sendo process:;tdo:·.na oocasHio~ _qual · ;;i phase 
do processo. e qual a sent.P.nca do mesn'1ó : - ~- _· . ' · 
_ .. h ) s.i era .df!. Jiriba. de t iro e ç!J.pitão da mesm:i ;no Lyeeu 
oe Artes e Of:flctos; . . · · - . · 

/' ,,. . 
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i) si r.rn mal'ido de brasieíra (lll pae de brasileiros. 
Sala da~ sessões. :3\1 de julho de 1920. - Mau.ricio · de_ 

Lacerda. 

Justificação 

Para justifiear o requerimento de informações soore a 
expulsão do operario Manoel PP.res envío á .Mesa da Gamara · 
a seguinte carta : 

<Csevilla 10 de julho de 192ú - Sr. Dr. Maurieio de 
Lacerda - Saude - Quem vos escreve esta carta é Manoel 
Peres, . que era 1 º secretario da Alliança dos Trabalhadores 
cm Marcenarias do Rio de J aneiro, quando foi violentamentf\ 
-deporta<lo no dia 30 de outubro do anno findo, a bordo do 
Benevente. 

Todas as provas ua illegalídade dé minha <l~portacão e_u . 
as ·enviei aos meus camaraàas do Rio, tmré(Il, · por carta que 
l'~cebi ultimamente. sei. que taPi:; provas não se tornaram 
·publicas por t.er a policia sequestrado . minlfa correspon-
dencia. · 

Eis as provas: 
Que fui sempre um trabalhador honesto. o. que p6de·. 

ser verificado com os seguintes senhorés, com os quaes tra
balhei durante_ o ,periodo <le ·I flOG a 1920: 

.l\farcenaria Tuties; 
Anler & Comp .. Invalidos. i 23-13'• .: 
C. Guimarães & Comp .. ho,jf' rua do Theatrv n. 1 .. «A 

Independencia>; . 
Dr Pascal e, rua. do Rezende n . . 3·4: 
.r. Poli to, rua do Senado n . 46; · 
.T. l\fonleiro, rua Barão de S. Fel ix n . 1 H : 
.T. Marinho. rua Sete d" Setembro n . 66: 
nnlojoaria da Bolsa. rua do Ouvidor n . 56: 
Rua da~ l\f arrrc~as n. 3-1, OctacHio da .Rocha. 
E na Prefeitura ()o Dist.ricto Federal, Dir('ct.orfa Geral 

11~ Jnst.ruccão Publica. onde Pstive durante o!': annos dr: 1913 • 
f' 19111, como encarrc>gado d~ tul'rna~ d" rons~rvaçãn do ma-
f.P.rial escolar. , · . 

Fncil serú obt.er, informações sohl'<' a minha condüeta 
nos logares mencionados. Isto quanto á minha conducta r.omt) 
opera.rio. . 

No Lyecu de Arles ·e · tHfieios, ru.ias aulas cursei ctu
::a;:te os unnos ~d~ -1906~ 1~07, 1908 P. 190g, podem támbem 
llltormar quaJ io1 a mmha condu~ta nesse estabelecimento · 
onde ftli ·um dos organizadore~ ela~ linha de tiro. na qiial . 
C'!leguei; ao posto ·de r:i.pit.ão. · 

. . Quanto ~·:prova de que sou legitimamente cidadão ·bra
s1le1ro, podei~ obtel--as no Gabinete de Identificação ·e ,Es-.... 
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t.atistica nos livros de identificação parâ: fins eleitoraes de 
abril a 'agosto de 1918, não ,posso precisar a data ,_ está in
scripto o meu titulo de eleitor, este titulo se_ encontrava em_ 
pod-er do juiz· quando fui preso ~para ser deportado sem que 
me . fosse permittido .pela ,policia que o pv..de~s~ apresentar. . 

Com o juiz. se encontra tambem o meu registro de nas-
cimento. . 

Como vê u doutdr. a minha deporlacão não p6de ser · 
mais illegal e arbitraria.· Outra. circumstancia, que é depri- . 
mente para a justiça brasileira. é o ·de· est.ar. su?mettido a · 
processo quando flii deportado, sendo ,.que "'Pº drn em . que 
fui :Preso, eªtive no Supremo Tribunal Feàe'r"?-1 assi~ti:ç.do ao 
summario de culpa· de. meu _processo. 

· Agora, por jornàL QUl;l" me foi enviado do Rio, tive no"." 
ti e ias de . que . o . Dr. 10ctaviD Kelly, juiz ·federal, ~e ·pro-:
nunciou como incurso "nds r.rimes de. resistencfa á .prisão e 
incitamento á r~bellião ~ : · 

Pois solicito que -d~clareis: 
'Que o <li·d:adão brasileiro Manoel Peres, deportado vio

lenta e arbitr.ariamente ·pelo Governo ·Federal. deClara que 
acata a sentença .co~tFa 1 elle ·proferida,· e soli~ita a sua ex-
t.radicão, afim de ·cumpril-a. . . · · . 

Si esta reclamaÇão le'gal' não for attendida .eu declararei 
á justica líespanhoJa a minha quaiidade de cidadão· brasileiro, 
-declarando o . crime que .me é imf.}utado e .• a conde.mnação 
imposta, afim de· -solicitar. a ·minha rxpulsão do f.firritorio 
hespanhol. · . · · · . ,. 

Dr. Mariricfo·; confio ~m vossa acção, as provas que 
n:Presento não. desmentem o meu ideal lihertario; não ! 
Continúo - firme em meus principios. PDis a· isso tenho in
contestavel direito; esse direif.o que a ConstituiQãú bra1'lleira 
faculta e que um mesf.re .. d<:' diMito desMspeit.a viofonta
mente. 

Doente P sem poder· procurar pelo trahalho os meios 
·de vida .para minha es.posrt. e filho. que aqui s.r~ r.nconlram . 
. ~9licit~i aos. amigos dahi .rocur~o::! para rcpntr.ial-;os; eu nqui 
ficarei curtmdo os soffr1ment.os cJ" uma Pnfermidadf.' pro-
vocada pelos martyrios soffridos. · · . 
· .. \Iast. coi:i:f'iante e1~ '\•ossa a~·ão f'.' T).a dos compnnhç;irM 
~e coi:ismencm que aht lutam. Pspero em brfwfi volt.ar ao paiz 
ue origem. . -

Receba V. Ex. um affeetuoso abra~o de Jf11%1.oéi PereR. 
Ca1Ie Nara.nja,_ 5 - Sevilla - Hespanha.~ · · · 

· · ·A: Camara em S\la sabedoria delibere· como cte. costume. 
c~rta d~e qu~ se encop!.ra d~ante de uip. con~idadão. por: v~rios· 
t~t.u.los. · eleitoral, m1htar· e de . adopça,o tac1ta. da .patrrn · nrn-
sdeira. . .· . . . · , · . . 

Mesmo 0sem elles, , com ser marido ou pae .'de brasileiros, 
parece-me que, :p.rimando esse direito natural sohre o con
stitucional da residencia interpretado liberticidamente não 

~ ~~ .. . ' 



Chara dos Oepltados • lm(l'"esso em 23/00/2015 11:41 . Página 36 de 63 

· é plausivel a expuÍSã.o do paciente . Seria per:m!~t!r a ex:..: 
pulsão de residentes, um attentado · á Const1tmçao, mas 
fóra desse campo e em outro mais elevado, hUI!lano e mo~?l 
para mim ou quasi divino para meus adversar10~. consent1r 
na de paes de , brasileiros. ou maridos de brasileiras, é d~
cretar que a nossa .politrna · está fóra d9s melh~rss senti
mentos da especie e lançar aos quatro ventos t:sta mons
truosidade ~ a C0nstituição bra.sileira \.só (]arante o lar aos 
tido.dãos brasi'fêiros e. como a muiher patrícia· ou a infa,ncia 

· patrícia nada: sãp ná · cülmi,anio., os governos pGdem cahi-r 
como o raio ~.'lar, c~jo chefe exilam. · .. . 

Para essa -enfermidade amoral e . iniqua, todCls os adJe
cttvos são ínfimos. Basta. · enuneial-a. E' o que fa(}C).~ 

O Sr. Augusto . de Lima - Sr . Presidente, si· me !osse 
licito optar pela formula· de um appello de pref erencia 
a um discurso mais ou menos analyti.co e fatigante, eu diri
giria esse appello ao meu nobre amigo, mustre represen~nte 
do Estado do Rio de .Janeh'-0, autor do requerimento ~m dis
cussão, para que S. Ex. em vez de aguardar, por partes, as 
informaÇões sobre cada, um dos casos."''occorrentes na expul
são 'de estrangeiros anarchistas, · esperasse .as informac6es já 
pedidas por esta · Casa, inf-0rmaÇões que· comprP-henderiam . a 
totalidade dos processos de- expulsão, que não cheg-am siquer 
ao iJumero de quarenta. · Nessa occasiã.o poderia S.· Ex. ser 
plenamente satisfeito no seu zelo.· · . 

O SR. MAURIC!Q DE LACERDA - Então V. Ex. acha que, 
como não chegam. a· 40, eu não me devo interessar? . 

O Sa. AuGtiBTo DE IJJMA - Esse numero 40 significa que 
essas 1nforma~es chegarão mais depressa. do que se fossem 
em n,1mero muito mais elevado. 

O SR. MA1;n1c10 nF. J, . .\CE'RDA - .No anno 40. 

o SR : AUGUSTO DE LIMA - Mas. respeitando o zelo com 
oue S. Ex. si:-_dedica :'i discriminacão. :~, vPrifica~ão da ver
<iade. singuJ'annentP a <'âda.· um. rlesses caso~. procurarei. satis
fazr.r nos divr.rso~ que~ito~ aprP.sentados ~m r~lação ao pr.o-
c"'~sn de l\fanoel 'Perez. · 

Estou de pleno acctirdo com S, Ex.. 'TUanrlo entende que 
a accão m1.rlamentnr· deve. fiscalizar t.orlns M actos da autori
riade, prinripalmPnte aquelles quP. afff"rtam a JibF>rdade. indi
vidual. Quando. do !:'Xet'cfoio desses act.os. se verifica o abuao 

. dP- poder. quando a autoridade que os prat.ica ,incide nas penas 
P,Sf.abelt>cidas pelas' leis. por motivo <ia infrat'ção de seus pre- · 

· ceitos, n opinião publica. que é tambem um poder no regi
men ·republicano .. no . regimen representativo. com toda a 
razãor abrf' um vacmo cm torno dessa autoridade. · .. 

Mas, ·sr. Presidente. t ão maL tão ·gravé. tão -oernici-Oso é á 
'>rdem iuridiea de um . pai?.. o abuso da autoridade, . 0omo as. 
investida-s dos elementos ·subversivos que a ameaçam nos seus 
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fundamentos. Entre os ·dous mares não ha e~op1er; ambos 
ameaçam a autoridade e a liberdade individual. · · 

O abu~o da autoridade, isto é .. a iniraccão da lei pela 
exorbitancia dos actos por ~na. permittidos, ameaça a ordem 
social. _ :. · , · ,. · ·· 

Creio que, nesta ultima categoria, não 'se inclué um dos 
casos sobre o aual versa. . o re·querimento de 'informações do 
nobre Deputadó ·pele Rio de -Janeiro . · . · 

Ouvi com toda a attenção o requerimento dirigido á 
Camara ; li._ os seus quesitos, interessei-me por _gue foosem 
perfeitamente esclarecidos.; procurei indagar nas fontes aú- . 
l-henticas, donde emanar,am -0s' actos relativos ao individuo 
Manoel . Perez. e pude chegar ás seguintes conclusõea, que cor
re~pondem aos diversos itens formulados por S. ;Ex. · · .. 

·O meu illustre amigo deseja saber : . . 
·a ) ~Em que data e por que motivo foi expulso d-0 terri-

torio nacional, Manoel PereP. · · · ... --. 
. Manõel . Perez . foi expulso do territorio nacional; em 25 ·· 
de -0utubro de 1919'·; . 

E porque motivo? Por· ser anarchista. o . que ·eoi:lfessou. no 
respectivo processo, perante a autoridade ; motivo que não· ' 
<iesconfessou na carta por elle dirigida ao illustre Deputado e 
publicada no lm.parcial, nas palavras: · 

. -· <Não. Contint'io firme em meus pr.incipios,. pois a i~so 
tenho · incontestavel -Oireito . As provas que ápresento não des
mentem o meu ideal libertarió'>. São phrases eupbemicas com 
ryue. todos os ·anarebistas -pror.uram ,justificar as vias de facto, 
as instgacões que fazem á revolta contra · o est.ado de cousas 
~xistentt::s . . .,. · · · · · 

O $IR. MAURICio nE-r ... Ac~'RDA _:_Então V . EX., ·homem de 
· lnttras, profes·.;or 4e direito, acha que úm homem deve r enun....: 

ciar ao !;eu ideal. se.ia elle qnal fôr. d eVido a uma prP.ssão · 
pn]ic:ial? º · ideal não é crime. 

o SR. AUGUSTO ~E LIMA - o ideai nã~ ·é crime. mas é 
preciso que esse ideal esteja de ac~rdo- com o estàdo sodal. 
r.om a mentalidade estabelecida e QU8 não seja. para tram;for-
mar. de subito. uma or<lern de coisas exi-atente. · 

Ainda mais;. ~r. .Presidente. · em outro topico da car·t.n. 
d<'clara Manoel PPr~1. QU(' se · promptifica a cumprir uma sen
tença em qu P. se dir. condernnado. pelo crime de incitamento . (t 
rr.beHião: • . · · . · · . 

, NP-Ssa . carta, ellr, neclara que f.oi condemriado pelo crime 
de · incitamento. ·á r ebellião e que está digposto a c.umprir 'à 
sentença . · · · · · . · 

· E'· ._.portanto um eonvencidõ .de que · realmente incidio em 
crime contra a ordem :P_ublica e contra os poderes constituidos. 

Segundo item. d-O· .requerimentO do· nobre De-Pütado·: 
.<i:b: Qual ó .ten:i.p~ . da sua- reside11ci~ no p~iz ?:i> 

'· < 
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s~l:>e a Camara que o. decurso de tempo d·e residencia no 
paiz é índifferente quanto aos effeito~ da lei de expulsão. 
Rralmente, a lei de expulsão de 1907 impunha que esta não 
podia l.er logar depois de dous annos de residencia do estran
geiro no Brasil. Mas, nessa parte, como sabe o meu querido 
amigo, a lei foi revogada pela de 1913. 

o SR. MAUFUCIO DE LACERDA - Es"sa lei foi declarada in-. 
constitucional, nesta parte just~rnente, em virtude de habeos
cnrpHs requerido pelo S:r. Cels0> Bayma. 

O SR. AUGUSTO DE LI:MA - O Supremo negou diversos pe
didos ele habeas-co'l'pns dizendo que, segundo a lei, era indif-· 
ferente o decurso de tempo e que não havia mais. o recurso 
'que a lei de 1!107 estabeiecia, de prazo de tres a 30 dias. Essa 
lei de 1913 foi, impugnada como inconstitucional em diversos 
habeas-co1•pus solícita(los. O Supremo Tribunal negou esses 
/i.oberrs-cor:pus, o que ~it:?;nifica que · rrcorrhieceu a constít,u
cionalidade da leL 

Item lettra e) . Perguntava o nobre Deputado «Si foi 
feito inquerito policial para esse fim; quando; quaes as tes-
temunhas;· seus nomes.~ qualidades ?". · · . 

O processo foi feito em 25 de cutubro éle 1919, com as . 
formalidades da lei, inquiri~ão de testemtJ,nbas, interrogato
rios do indiciado, que ioi notificado da portaria· de ·expulsãc, 
no mesmo eia. Aqui permaneceu, nãq tncommunicavel, mas 
cm contacto com a. familia até o dia 30, em que foi embar-
(•a.do no vapO'r Benevente, do Lloyd Brasileiro. -

O Governo mandou offerecer á 'familia meios de em-
barcar ,juntamente com o seu chefe. '~, 

o SR. MAURlCIO DE LACERDA - Mas, .. a familia era brasi
l ~ira. 

o SR. Amm~TO UE LIMA - No outro it.em V. Ex. terá 
O!'l'asião de ser ~atisfrit(, a esse respeito. 

O SR. M.mmcro DE LACERDA - O Governo tentou, por uma 
f órma capriMa. <"xpulsar tambem brasHeiro~. 

O 1Sn. AUGUSTO DE LIMA - Peco licença para dizer que 
a a.ffirmação não é v~rdadeira, corno most.rarei quando tratar 
dfl ouLro it.em do requerimento. 

Item d) «Quando e em que dia foi. preso para ser expulso, 
se Pstava incomrnunieavel f> ::;e lhe foi dado o prazo da lei 
para o recurso>. · 
-~ Esses processos que se organizam logo em segui<!a. ou 
durante a flagrancia dos aeontecimentGs qu~ perturbam a or
dem publica, nos quaes a autoridade, sem se negar aos de
veres dr. 8eu cargo, tem necessidade de. attender, de occorrer 
coro a~ nec~ssarias providencias para manutenção da ordem 
publica :imüaçac!a, não são como os orocessos communs em 

• q:ue as dt-lações são permittídas, · pelà ordelll, pela perfeita 
. \ 
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tranquillidade, e em que não são interessados sinãc o minia
terio publico, de um lado, ou as partes de out1·0. · 

Comprehende-se bem que as leis , d·estinadas .:.i manuten-
1;ão da ordem. p-qblica! ameaçada de subversão, gosam de cer
t9~ privilegias, que ·direi ·inherentes á natureza e urgencia 
des.sas r1·0,,!dep.cias . . · · 

A despeito d~ tudo is.~o, ne> .. :processo de .Manoel Perez não 
.~e preteriram os meio~ de defesa nem ·de esclarecimentos. 
a~'"U de que a autor idade s~ ·convencesse de que realmente elle 
tinha .praticado o crime de que fôra accusado. ·. . . 

· Comquanto o prazo .·do r ecurso, como já · disse, tives!le 
údo supprimido ·na lei de expulsão de 1913,· ainda Manoel 
Perez .esteve no território. Iiaefonal cinco dia:s, -durante os 
quaes podia recorrer, si o ql.iizesse, e contr act.ar <l.efensor, ;; 
que nã(} J ez, ·porque bem lhe pareceu esse alvitre. ·· · 

. .Com r ela._ção ao item f, «si ~ra eleitor, e ieonsta do Gabi
net~ de Identificaç_ão a Lr1scripcão do seu ·titulo, ,de ·abril a 
agosto de 1918», direi que nesse gabiI;tete não . se registl'am 
::ünão as . informações apresentadas para a identificação do. · 
iudiVÍcfUO. . . . . 

·O SR. 1'1AURICio ·nE LACERDA"-. Mas ha a carteira elei-
toral.' · 

J} S1i. AuGUS'l'O DE. Li:MA - No . Gabinete de lc·entificação 
nã:; se . r eg'i.sira e · titulo eieitoral. · · · ,, 

O Sa. MAuruc19 DE. ·L..\cERDÃ ~ Perdão, mas quapdo se fa.z 
a identificação- é preciso declarar q>ara fins eleítoraeSP, de 
modo que _ não,. haja emolumentos. · Portanto, lá deve constar.. 
que era 'para fins eleitoraes qlie se identificava.•· . . 

o Sn ~ At:GUS'&O DE LI:tvIÁ. ~ Para a isenção de emolumen-
1.oi'. <.: bastante .a declaracão de que é para fins eleitoraes. 

O Sa. MAurumc DE L.~CERDA - Digo, portanto, que lá ha 
dt\ estar registrado que elle ~eque:feu para fins eleitoraes . 
rsso é um complemento de prova de que depois ~lle tinha o 
! itulo em mã.os do juiz,. preso. · 

o Sr.. AUGUSTO DE LIMA -. A .minha affirrnac:ão é, de que 
'' titulo .eleitoral. prova. da sua qualidade de eleitor, não po
dia constar do Gabinete d-e Identificacão . 

O SR . J\IAURICio DE LAOE;RDA - . Peco a V. Ex . que me 
·· ~dareca: um ponto, e bngta-me isto . No Gabinete de Identi
ficac;.ão níio consta que elle tenha requerido a carteira para 
fins r.leit.ornes ? Ha de constar. · 

O S1t'. AUGUSTO' DE Í1IM..4.. ·_. Podia requerer para fins elei-
toraes... . · · · · · . . · . · · · .. . .. · 

O SR: . rv~.\uR?Cio. oÉ '.LACERDA -. . Depois eu accrescento, · 
1nesmo na·"justificacão '"do requerimento, que ten<lo obtido essa 
carteira é"·J_ogl'.a,do o .titulo de eleiíor, tem n'o preso em ·mão-s 
do juiz.. · . . · · ·· · · · - ' ·. · ·, · · · · ' 
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-o SR. AUGUSTO DE LIMA - Passando a tratar . da lettra g, 
r espondo á objecoão do nobre Deputado. 

Aí.firmo que :Manoel Perez nã"o era eleitor; e não o e~a. 
dE.>. accórdo com a sua propria .declaração peran.te a au~r2-
d.ade em que diz que se tinlha preparado com uma cert1-dao . · 
do r egistro, processada em virtude d:i. lei que votamos, e 
com esse documento· requerera a i;arteira de identidade, para 
fins eleitoraes, mas que, tendo se tornado anarc.hista, _re
solveu não mais ser el~itor, porque a patria do anarc~ista 
ê a humanidade. Nessas condições, não chegou a e:xtrah1r o 
seu titulo. 

O SR. MA1:.i-Ric10 DE LACEl\DA - Tambem. não foi excluidó -
por estrangeiro, e isto é que quero assignalar. Na hyp:othese, 
não importa que elle tivesse taes ou quaes convicções, ~e 
não quizesse afinal se alistar, por este ou aquelle motivo, 
por um acto de opcão propria. O facto é .,gue V. Ex. fica 
sem · o argumento que teria., si · se houvesse dado a e:relusio, 
por . se tratar . de estrangeiro. . . - . . 

o SR. AUGUSTO DE -LIMA - A certidão de registro, que 
exhihiu, i"oi processada, repito, em consequencia da. lei aqui 
votada, de conformidade com as declaraeões. que · elle produ
ziu perante o official do mesmo registro. A lei em questão, 
infeliz.mente, não exige, para. esse· registro, outra cousa . si ... 
não as declarações de quem alli se apresenta. \ . 

\ 

O SR. MA.·urucro DE LACERDA - Si m~ não engano, essa lei 
foi até pleiteada por V. Ex . 

o SR; AUGUSTO DE LIMA - E' "eracto. 
O SR. MAURICio DE LAamD.A - E nesses proprios termos. 
O SR.. AuGUSTO DE LIMA ....,:_ O registro· se faz pelas de-

clarações do individuo . · . . 
O SR. MAtJRICIO DE LACERDA - Não ha outra norma para 

o registro; todas as leis a respeito são assim redigidas. · 
O Sa. Auaus.J.o DE LI~L\. - Não ha -<luvi<la; é um meio 

de facilitar. 
O SR.. 'l\fAURICio DE LACJiiRDA - E V. Ex. salie que tanto 

valor se. dá a essas declarações individuaes GUe o simples fa
cto de. um homem registrar determinada criança como ·. seu 
i'ilbo serve, quasi, como reconhecimento completo. 

O Sa. AUGUSTO DE LIMA - .&gora, pondero eu: si ao re
gistro, assim realizado, ~ 'opposto documento, pelo qual se 
apura que as declarações alh.i feitas não estão de aecôrdo com 
a verdade, revelada e esclarecida por outros meios, desap- . 
parece a validade do documento em questão. ·. 

Pois é · exactamente o que _se d'á nesta ihyPotbese; e aqui 
tenho, para contrapõr ao· . registro, um documento solemne 
referente a Qcto muito anterior ao prooesso de expulsão é 
relativo a oire~staneias que . . não podiam ser adrede prePa-
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radas nem visavam produzir outros ~feitos jurídicos que 
não os que no momento eram desejados. . 

Por· isso, affirmo que a certidão do .registro não cor
respon<le á verdadé; embora revestida das for·malidades ex
ternas que lhe dão o aspecto de authentica, faltaim-!he as in
trinsec:-,.s, essencjaes,_e não ·exprime a verdade, porque· o cer~ 
t() é que, perante o juiz da· 3ª Pr.etori,a. Cível, quando teve 
<ie -. contrahír casamento, Manoel Perez.. se habilitou . com os 
papeis exigidos por lei, e da certidã'Q desse acto co:nsta :ex-
tualmente o que passo . a lêr: .. · 

<A.os quatro .. dias do mez de --marco«:ie m!l nove
centos e onze, na 3& J?retoria Cível~ p~rante o juiz, Dr. 
Luiz...Augusto de Garvalbo e :Mello, e testemunhas An
tonio de Carvalho e João Magno .Abneida, se recebe
ram em matrimonio, sob o regimen da communhão de 
bens, Manoel Perez. · e D. Maria ·Augusta, elle, solteiro; 
de 22 annos, lhespa.nhoJ,. filho legitimo de Joaquim Perez 
Elernan.dez e de D. Ca'roiina' Cabello; residente á rua 
João Gaat:mo numero. qua.\.)"ie, · ella. i:;oltem1, com 21 

-annos; hespanlhola, filha legitima ~de-,-.Manoel . Gonç.alez 
e Augusta. Escolano.l>: · ... . ' · 

.~ 

!Estas declara~ões não se faz~em. perante o juiz se·m prova 
de habilitação no ca~torio. da. pretoria. · · . . · · 

· O Sit.. ·PREsm:&~TE - · Previno à.o ·nobre Deputa.do que se . 
acha ~gotado o tempo durante o qual o nobre Deputado póde 
usar da palawa. - . · · ·" , · ·" 
\ o Sa. AuausTo DE LIMA - A naefonalidade; â· residencia 
e a filiação são footos que são demonstrados pela. documen
tação .que os nubentes são obrigados a .· produzir perante a 
Pretoria. ·. . 

Ora, temos de um lado, a certidão do registro, muitos 
an:nos depois requerida em virtude da lei a que acabo de me 
referw,· e a certidão do casamento celebrado nove annos an
tes, em que existe a declaração. de factos que foram jurid.iea
Jn-ente tidos como veraa.d.airos perante autoridades para per
feita validade da. ceJebração do oas~mento. · 

Vê o nopre Deputado que Manoel Perei não era brasi-
leirot não· era casado com brasileir&. · · · · 

o SR. . MAURICIO DE LACERDA ~ Mas tinha filhos brasilei
ros. A Constituioão usa da disjunctiva cou e não da addi-
tiva .e.e,. . · 

O SR. AUGUSTO. DE· Lt:MA' - Não sei si, elle já tinha fi.-. 
l~s.. . _ 

o SR. MÃtm1mo DE LACERDA - Tem · ·filhoT3: •. 
o SR. Aum;s.J.o. DE LIMA - D.o prooesso não· consta: s;. 
Lã. apenas "fana· em familiat. mas. quando constasse, a 

Constitu.iQão exige que o ~elrt) possúa bens de raiz. 
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O SR. ?l!AUR1c10 .QE LACEIU>.~ - ~Ia.is uma il·regularida<le 
do proce:::so. 

O SH • ..:\..UGLl::iTO DE LI:MA - Quem estava &endo proces
sado era eJ le, e. no momento, tal vez, eile mesmo sonegasse . 
.fi!;'cusou leya!' a sua · patricia paea o paiz: a polícia foi lá ao 
#..nbarque e prompfificou""t3e a fazer emba'rcar a ~ua familia. 
EH(! não, quiz. " -- · ' -

·' o Sn. !\faURICIO DE" LACERDA - Is.so é explícavel, porque 
a familia ·éra daqui, elle viv<iu sempre aqui., Como iria ·ella 
para a Hespanha ? _ 

Elle está,, lâ em difficulda<le, não conhece. ninguem ~. 
pois, ~orno podia levar .a . família, expatriar ·os filhos ? Por-

'·· que a eonsequencia illogica desse constitucionalismo de arri-: 
bucão que. malida cx:pulsar eslrangeiros é esta: é que a Con
stiLuição vela p.elos homens, mas pelos homens adultos, jus
tarnent~ quem meno:: ·precisa ·de protec~ão $âO estes l.1u teem - . 
todo amparo e garantia, ao passo .que ·as creant;,a::; e as mu- . 
ll?er~s brasileiras não teem garantia alguma, ipodem s~r ex~ 
patriadas. · _ ·. · · · : 

V.. Ex. mesmo est~ díze~do que a politia offerecea- a .. ex-
p<il,riação. - . ,.. . · .· '. 

O Sn. .AuGos·ro Dl!: LIMA - Offereceu ·a uma ·11espanholê:} 
que deve1·ia. acompanhar o seu mari'do tambem . hespan?c! ~ 

·o Sn. l\fAuRrcro ·OE LACERDA,. - E os filhos ·? 
~. ' 

0 SR. AUGUSTO DE LI:M.A -· · A não ser 3. . carta que póde· 
revelar -factos verda.d-e'iros, como ·da certidão que· eUe soli
citou do registro. não :::ei de outro documento. 

O SR. :MAURJCio DE LACERDA - V. Ex. de;v.e partir de que. 
residindo no :BrasH a registrando-se como br.asileiro, eUe 
optou pela nacionalidade brasileira. · 

o SR. AUGUSTO DE LI:.\IA - Este meio de naci9nalizaçã<l . 
ainda não está admittido. Sr_ ·Presidente. não me <levo dete1· 
por mais tempo na tribuna. Obedecendo ú. adverteticíà da. 
Mesa, dou por findas as minhas consi'cleracões. (Muito bem; 
muito .bem. O orl:ldor t cumprimentado). 

·o Sr. Mauricio 'de Lacerda - Sr. Presidente, como 
Y. Ex. vê, não posso r,e·s.ponder d.e prompto ás objecções e 
informaç!)es trazidas pelo honrado Deputado, as quaes -de
mandam certo exame e confronto {~ntre o que a policia diz e;. 
o quo diz o paoiente. . · . · . . · 

Reservo-me para renovar CJ requerimento, ·caso seja en-: -
cerrada a discussão, para. na 6essão de amanhã; resp&nder 
ao "Q.Obre Deputa<lo. (Muito be_m.; muito bem.) . 

·' ·+ 

:Encerrada a discussão .do requerimento ri. 1.4., e adiada a 
·1,;otação. · 
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o ·Sr. Presidente - De accõrdo com o Regimento entra . 
em distmssão o seguinte requerimento, offerecido na sessão 
de 30. de julho, pelo Sr. Maurício de Lacerda: 

N. 15 

Requei.ro que, pelo intermedio da Mesa, sejam prestadas 
as seguintes inforDJB9ões: , 

a;. quát o motivo da expulsão dos operarios Ko~b e Ster
neck, data da sua prisão, da p0rtaria de . expulsão, da intima
ção desta, e do embarque dos· mesmos; 

b) quaes. as testemunhas que.! depuzerain no fnquerito, 
nome ·e profissão de cada, · si foram ouvidos· em presença dos 
expulsandos, onde, quando e por que a..utoridade; -si· esses ex
pulsari.dos · foram interrogados; si puderam. constituir defen.;.. 
sor ou promover a sua def-esa. durante o .inquerito e todo. o 
proces~o administrativo; ou esti'\!'eram ineommuniCaveis; on&!, 
quando e durante quanto tempo quer tenha sido em um, quer-
em diversos 'logáres, quaes foram estes; . · · ... . 

e) .quanfo tempo residiam no paiz, si são éasados com 
brasileira ou pais de brasileiros. _ : . · · , 

o- -Sr. <aet~o. Buma - Sr. Pr~~id.ente, o illustre Depu
tado Sr. Maur1c10 de Lacerda, na ultima. vez em. que occupou 
aqui ·.a·. tribuna, fazendo- referencias·· ás duas . expulsões que 
constituem objecto de seu requerimento que hoje: está sendo 
discutido, transcreveu na íntegra .. uma. entrevista Q~e tive 
oceasião de dar no dia de minha pá.rtida para .Santa Catha
rina a .UQI v~spertlno dest;. Capital, onde eu procurava forne
cer tod:is ·as expUcaçlJee possiyeis ·e precisas pa~ °' caso con-
trovertido. · . . . ;, · · · .· 

E' assim que eu apresentava, e_m Pt:im~ir-o lugar, o· teie
gramma do Governador de Santa. Catharma, declarando . o ar
tigo ~a lei em RUe se tinha fundàd? p~ra sol~~itar a eipulsão, · 
depô1s . concedida, bem como tive· oocas1ao ' tambem de 
transcrever os nomes de todas as· testemunhas gue figüraram 
~o. inque~ito poliçial · instaurado pelo . proprio chefe .. · de ~o-.. 
hcia e cru.JOS -O.epo1mentoe demonstravam claràmente es meios 
de que lançavam mão os dous subditos· - estrangeiros para 
perturbar o socego, a ordem e a tranquillidade . ·sempre domi-
nantes na cidade de Blumenau. ' , ; · · .. ·.· 

o_ meú illustre collega. Sr .. Dr. Ma\iricio .de Lacerda, nc) 
seu discurso, procurou contrariar ou .eoµtrad1ota.r, · uma por 
uma, as testemunhas que deram aqµeUes depoimentos; en
tretanto, eJlas . são ... em numero de 10, . todas;·. mais· ou mencs, 
concludentes. de· fórma a não de~r pelo conteúdp gel'al .dos· 
depoimentos o màis lave lndicio de que· procnrass~m, po~ 
qualquer modo, cort~jar as· autoridades de meu Estado para 
se alcançar o ·objectivo collimado. · .' · · · . 

Os depoimentos são de tal natureza e ps·\factos aeol).te.ei
dos e nàrrados· são ·de tal ·ordem que não; é possivel deixar no · 

C. -Vol. V~; . ~ 
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espírito de quem os investigar desapaixonadamente sinão a 
certeza absoluta de que os dous subditos estrangeiros eram 
considerados como elementos constantes de perturbacão ~·da 
ordem naquella cidade do Ibeu Estado. E' narrada pelas te:;;,.. 
temunhas a fórma por que elles perturbavam o socego geJ;al, 
já formando especies· de m_eetings, onde, servindo-se de m
te:rprete.~. Iallavam ein ·:állf~mão, para serem pelos interpretes 
repetidç~ em portuguêz os. i.ncitauient-os o~ ~ais. .ardorosos. 
com o intuito de alimentar no espiritQ @s op~rarios greve.s 
pronuncíadas e permanentes; instigando, por todas ~- fórmas a 
seu alcance, outros moviinentos mais subversivos, mais · vio- .. 
len_t.os e mais perturbadores da ordem :publiea ... 

Q SR. MAu'Rtç10 IJl;ll LACERQA -. . V. ~~ µie perm,itte uma· 
.. peqµe~a interrupcão. Entíiol em Blum,enau~ quan<lo se f;illa 
e~ aUemão, é precisQ interprete 'l . . _ ' 

O SR. CELSO BAYMA .- Perdão:· não expliquei be~ Oll 
não me fiz bem comprehe11der. {)s oradores fallavam ' em 
allemão. . • · . . · .. 

, O Sn. MAumc10 DE 4CEIW4 -.. . •. e q au.dJtortQ~ elli~d~a. 
~m-- po:rt.qguez. • • , 

0 SR. CELSO BAYMA - ••• e, como, em B!-g.menàu, a pc.;. 
pulação é comppsta, em'• grand~ parte, de peSSQSS qu_'ª, 'ora 
f~Ua~ o ·allemã<'l; ora o por·tuguez~ e· ou.tra,s que· faUam Q por.
tµguez só:p'lente, e como esses dous subtidos estrangeii>os eratn. 
·~Qs~tiv~zpente. ~l~emães, só fallar~o. állemão, ~~o. havendo, 
p9rta:p.tç>, pos~1~1\1dade de conf\l:nd1l..;.os co~ b~as1le1ro~t' ~lJes 
se s~rviani de n~terprete :para uma cert~ massa de Of;)e~al'1~s 
<Jl!_e -só faJlav~rn o portugµe~ e ·nãe ~ompP~hendiam · u an~-
IQ;~9- ~. ' - · ~ ·· .-... ··,-

O SR. .MAuruc1c DE LAcERDá - E, no· processo, elles. «e~ 
.puzerani em _allemão. Não bcuv~ uiµ ~nterpret~. pai:a 
i~er a tr"du~ao · em por~~e~. Assnn senQ.o, V. Ex. at>Pli..,. 
que el/ cui;ntQ á valiqa.d.e dQ depoi1ºEmto. · 

. . ' . 
Q $.a.. C~so ~A~ = o fªcw é ·®.e., n·os ulÜJDos. têm!':' 

pQ~, ç~m. a pres~nc~ dess.es. eat:r~ngeiro1:1 .. ~m· ~h.rm~P.~'Q,' *s 
gre. :ves __ ~r~m. CCf.lt1nuac:la~ e fy~q.qentesl ~S! d~$or_ dens r .. _epeh!'· 
"ª'~~ naQ se ~bend? qu~~ devçri!ijll ser o~ rQ&µltadcs (Jaquet.
la$ p~rt1\lr~codes gd~ard_it\~. que tr3z1a~ ~~ eQP.~Mtt~ ~oltre~a.Jw 
a popu acao a c1 a e. . . . . .. 
· S.:r. PresideJ,~te; etil,lum~rei ~ por· um ~ ~mes ·~àa tes..:. 
t~wuI;J,h~s que ç~ns~w d,Q .vroçeSSQ polj~i~!l' .Çuj~ c~füião $e 
3~P,a na ~ra.~na da, ·.J~$t.1~~.. · . · ·· · 

. (:) Sa. Prµumc10 ])E LAcERn.A ·-... A1nda hontem.·o Sr. Or-es,,. 
~~s. Gui~a+ães declal'OU a \1.~ amigq uieu, que de~ -P~ 
e>uv1r q1z.er ~ • • · · · · 

o· SR. CELso BAY~ .-.: tJmÁ ! • ~ ... ·l 
. ·· 1 

. o ;$R. ~uructo DE LACERDA ~. P~o, B~ uve .... 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 23/00/2015 11 :41 + Pág ina 4 5 de 63 

99 ' - . 

o Sa. CELso BAYMA - São. de~. crei_o7 as testemunhas que 
depuze1•am !10 prqcess&. -p-0dém sér -cóuhéciãw ~i! ~us de~ 
poimentos. . --· - - - - - _ - _- - - -· --

Já dei as exl)licaçõas que _me parece:am as mais elaraa e 
as <me jtJ.lgy~i ~~bis pafª J~~~f ~ ~~~•io- ®.s acun~ 
tecim~Ut.Qs. t~s <ffi~iS: se pa,:JSª~~ _ _ , . , - _ -

St~ pqrve~iQf'd. esse!Y ªçon(,eyi.ue.nl()S. :pµdesse~. ~r _ 48:-- -
llJf p~Q,QS_, §i ~Quv_~ ~\s}~q~ 9-\\. vJ',l!e~~ ·qe. càu.aJquer ~m. 
oo pU.r ~~t~ 4~ au..tor@~~ {lqh~~ill.. ~ pcç :Ml'~ . Q.as. te,&t~-'
munh~~ ql_f.e µ.a9. ~c1~1r_ªm fie}µi~nt~ .<>~ fa~~s e~P}9 ÇCi;i>J."!" 
re!·am. qual o remedio legal ou consbtucicnal~ · _.que se ~ 
estabel~CfJA. p~~~ ~ei.n.t~i:.ªf · -o _ qireil~ _ 49 ~~~Ü:Q-· ~en...; 
turª yu;i~Q r -~.. ' _ _ - · • :- -: 
. ~ ~ãQ ®.~~ °' ~nitro r.~ç\W~ ~·~ ~ r(~~ .&u4i~ c1ar10. • • - - · - · -· ·· · - -. · · -

o __ ~ª' ~~CJQ D.E; LA~º" --"'."' -A l~i . d.~ -~-~~~~ não 
que':'enció _ f~~~l_lpc_cef esse r:eçurao.r . !!e~·· J~~ : Ji.ltt!f~~~o.1' o re
euno ~d.m1I.l.~~+l.i~!V9 f)~r~ ª ~µtor.!dàd~ ~es@eCtiva.., -· , ... . .· _ · 

Q ~-~ ~AY!4~ .~ ~r,. Pr?~4e~tê.; _~·-loi.~ .i907,, ~P' 
todos ~- ~s ~i;it~s e$C®~leçe o~ ~e.s ~ ~~putsi\o, .- ·98 
reclJ~~s l>~rm*-tti4Q$i gr~- -f~ª P.~ -pr~pr1~ 11CKI<W.quª ~r;~" • -
e~pu~~ r9fª _ p~ª a. -qW!':\~~q~ J~C~\lrlª-· · " . _ 

O SR. MAUR1c10-_ a1r LACERl>Ã"- -·· V.~ EL · sabe que bOOve 
semp:r:e· ~a. CamM'ª a. tti~tMl~ 9.~ se·r~tw~ ~ ~'!diGi•~.esta 
COIJlP~t~ •. -.. . - - . . - . . . . .- - . · . 

O SR. CELso BAn.u ...::_ Fui eu mesm~ -nesta .càmara, -
quem._ e.m i~Uk ID,!a~q se'. J!f~~g~ §l,lPPr:~if -~ '~r~~ ~ ~ 4• 
e 8º do texto. dá referida lei~ ; quem '·apresentou uro1 -~ 
n9 sep.tig(f 4e s~. ~;wt~~o art~- s• da lei 4~ exputsã<t: . -·.. , _-

(l ~~- ·MAVIU.(Jill .-riE, _ ~ ~ ~~tes 4~ V., , ~~g em 

19faj~ 3~~9o~;.r9 -~ª~:t ~-~Jid~~~.-~ ~~ 
o .s~ tELS!o Jl . .\.Ym ~- P& ~de~ que o. 'l\l&· -.;r~_i ~i 

garantir . por -todas as fórmas . o direiQ) ão estralige1rot · afim 
dde que.d n.&>~. ~Qs~~. m.i.~t~n\~. ~~~~~@,(!~ l).Qr. ~alquer acto 
o Pc er Executivo-~ · · . - - _ ·. 

~-f?> ~$~ oi_~y~ e$.t.~~. ~Jl~~dqa. Q di.~~1tp .'á- ttefesa. 
adraltt1$tr~tiv~ ~· 9 _ J;'eQ~ -.µiíb.c,uw10., ·~~ ~~/ mw nes? 
CarnliJ'a -~.· n9; $upremfl ·~ihl.l~~ ~qr :v~i.as v~e$",..- .qu~_ ~ 
ob~tan~e:~ ;l. ~µpp~~~~ ~. tp.'~." . 8"~- fiie~V~ .~~~~ ~(); ~~!1µ-
ge1ro e, Wll'~t~ . ª9-. ~~:.,çqa.-pus. _. . . _ 

E .. aãe> . ~t:ante baY.el,' · s~f,io _i.;µpprjJQ~4o ~ lf~! Jf~, ~JUPf~ 
se recooo.~"ll·-. ;iQ t!§tt'lPS".eir~). ~11-leJJ.9AA· _4§ .gçn~ng~e~tp 
illegat 0:· dtteUQi "~· li~b~~Q~~ . . , - ·' : - :- _ · _ 

. N es~~· c,~il~ties, sempJ;"é e s.~a;t~~e. t{)d,..a a .:ye~ ·~ ~ (li.,.. 
re1t0- do-. e${rang.&U"e· for vmlaào ~ a exj>ulsao nao.- ~s:ti~r re
vesHqa- Qé: tõdcs-~·e.s re(tu~-s~tos determinados pela léi, em ta'*I 
~ªS08t ·~~t.e ae;. ~~~~Íf9- Q. ~~to de. ~Qear 4 j~ !' 
' . . ~ -.( . . . ·' .- . . .. 
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protecção necesaria. E' até hoje, nunca se recusou' a garantia~ 
porventura inv.ocada poi' qualquer estrangeiro, de recorrer ao 

, meio judiciario para restabelecer o direito violado. 
O SR~ MAURICto DE LA.CERDA - Mas, no caso de Santa Ca

tbarina, a intervenção, a critica da tl'ibuna do Parlamento 
tem a vantagem que não teria o h.abeas-corpusJ que só é dado 
depois do facto no caso consummado. Aqui, será preventiva, 
isto · é, ·para · que o· Governo consumma a violencia. Assim . 
sendo, co~ a minha attitude, presto ao Governo melhor sel"-
.vi~o. · - . · · . 

O SR. C:ÊL'So BAYMA - Sr. Presidente, o caso de Santa 
Catbarina -ért1m. caso- gue não póde ser dissimulado. A eidade 
de B!umena"ü ·está aberta e frmica a qualquer investigação 
-.que, porventura, possa. ser feita .• ·• · 

O Sa. MA.uaicto DE LACERDA - Mas, seja qual for o caso. · 
.eram dous residentes que não podiam ser expulsos. E' dou• 
trina mesmo de V. :· .. Ex ••• que a defendeu nQ Supremo Tri
bunal, quando achava que, desde que ;o estrangeiro adquire a 
residencia, não ·póàe -uma lei órdinaria cassar-lhe esse di'"
reito. Ora~ com nove riu sete annos de resideneia no Brasil, 
com filhos nascidos aqui, de accôrdo com a sua doutrina, elles 
tinham adquirido odireito de .residenc'ia. 

o SR. CEr.so BAYMA - A these que sustentei perante o 
Supremo Tribunal, que tenho sustentado e sustent()-. atê 
hoje.... . , 

O SR. MAtJR.IcJD. DE LA{;ERDA. -. · Foi no caso Urbino de 
de Freitas. · · 

o SR. CELSO BAYMA - Foi Justamente no 'caso do Dr·
Urbino de Freitas. medic.o portuguex; expulso pelo Governo 
brasileiro, no quatriennio Affonso Penna. O Dr •. Urbino de 
Freitas foi expulso, não de aecórdo com o art. i" da lei de 
expulsão, mas de. acoõrdo co111 o .a!'t. ·~;por haver soffrido 
condemnação no seu paiz, por delicto commum. 

o .SI\. MAURIC16 'DE LACERDA - E V. Ex. aerendeu o di. 
reito de ficar. 

O Sa. CELso BAYMJ.. ._ O habeas-corp'IJ.,S requerido con .. 
tra a expulsão do Dr. Urbino de Freitas. decretada pelo Go
verno brasileiro, entre outros fundamentos ~cnstitucionaes, 
invocava em seu apoio o art. H, § 3º, da Constitui~ão. 

Quando declarei .que era inconstitucional a expulsão a.p
plicada ao medico · portuguez, foi fundado, entre outros, no 
art. u. § 3°, da Const.ituiçã:o, que não pQdia permittir que se 
applicas~e a um . eidarlão estrangeiro já residente pena não 
existente. quando viei-a se. domiciliar na Republica. 

Dizia ._el!tão que a lei de 1907, só, poc\.eria impor !)enas 
ao~ estrangeiros que, daquelle. anno .em· deante, viessem fixar 
domicilio na Republica, J)orque a lei, ·por .fórma alg-uma;. não 
podia surprehender os . estrangeiros que já se achavam no 
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goso· · ào direítc de . tesidencia, reconhecido pela lei de ex-
pulsão. · · . · · 

· O Sa. 1MAuRÍcto -DE LÁcERDA - Esses estangeiros,, si vi
gorasse só a lei dé 1907. e .. µão a ·de 19t3, t inham mais de dous 
annos de residencia; vigorando a de 1913', que revpgou essa . 
parte da lé'i,. elles já tinham o direito. de residf~ncin, porque 
estão ha mais de nove annos no B~s11. · . . . ' 

·o" SR. cnso· BAYMA · - ·Posso invocar minhas · opi:ÍÍi6es 
pessoaes quando pleiteio perante. os tribunaes, na defesa. ·de 
meus constituintes . · · . . · . · · . · 

. ô. SR. ~M~u~ICIO -DE
0

_ L.~CERDA. - E' uma questão de douo 
trina .· . . · 

o SR,. .. CELSO. BAXMA - Aqui . sou obrigado a invocar . as 
minhas cónvi~ões . jurídicas· .d~ acclk'do com a lei existente, 
em!> ora. vencido na f ormacão de · algumas . das leis . votada$ • . 

O ' :Sn... MAURICIO DE LACEIIDA · --. ·Quer · dizer. V~ ·Ex.~ fica 
adstrieto ao cjenomina.dor commum. . · --

(J ·SR. -Cnso B.\YMA .~ o Su_p~em~ nibu~aI Federal, de . 
i919 para cá, variou a âUà jurisprudencia, deante de .um sem 
numerei de anai;chistas · que t~,em procurado acobertar--se á. · 
sombra: das nossaf! Jei:i -liberaes • . Vae ·modificando o Seu modo ~. 
de ver. para. acceitâr a lei de 1913. como . perf eit.aznente eonsti--
tuc10naL . . · · -:- . · . ::: . . · · . · · · · 

.o· Sll~ MAyRtCIO .DE LACEaDA . - Bem. mas ·ainda .. abi, &i 
ena é lei perfeitamente COJ1Stitucionál, . si está em _vigor, de-.. 
pois desse principio quasi certo,. elles : estão, pela sua. doutrina, 
com .o direi to de residencia adquirido anter!orm.ente aos ter
mos da lei. E V. Ex . . sabe que seria -injuridico a · teí retroa,.. 
gir no sentido de aggravar a situação ·penal -do .roo. _ . · · . · 

o sa. CELso BAYMA. - A Jei d~ ·t9tS é muit.O' simples,. e . 
djz : ficam revogados os arta. Sº, 4º e 8°, da lei de i90'1. 

A lei de t\H3 tez desapparecer o direito de residencia 
como seguranoa para o estrangeiro. - - ·· . . 

O SR. MA11R1czo 01: LAcBiU>A - E a doutrina de V. Ex.? 
Não se póde retroagir. · · 

O SR'. CELso BA YMA - A minha doutrina quandn defendi 
o Dr. Urbino · de FreitH era .a seguinte: ao ser promu1sada 
n lei de _expulsão o medico portuguez jã residia no Brasil. 

o sn:. MAURICIO DB LAOlmDA - Pois quando foi promul-
~ada a -lei ·f.913' eiies Jd residiam no Brasil ! Um tem sete 
e o outro 1 . 4 . nove. annos de residenc!a._ · · 

o SR' •. ~So BA. YMA - Estes dous ... . 
o SR.<MAimmio ··oE waBtU>A ._ Que estão .nos ·a,trapa-

lhando ~ . . · - · 
~ . . . 
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o ,.Sa.- CELSO BAYMA - Estes dous sub<fitos g,!Je,mãé.~ .de 
Snnta. .Gatbarina, !oram expulsos de conformidade eQm a lei 
de f~·t'S . • ·• ~ · 

! o 8 .. MAi!RTCJO Di LAcm\nA -· ... Eíitão. Mais V. ~. me 
, a.Judá'. F-9! Ulege.I. . · - . · . 

O ~n·; Cm~so BArid ..;... ••. (tlié suppl"imiá o art. So dà 
lei tle ."1907 .: · 

. ô SI\. . MiUIRÍC'to OE T .ACERDA - . . Mas. d~ acéôrdo . com a ,, 
doutrina. d'e quP. elles tinham direitos adquiridos anlé.s dessa · 
!el, não podiam ~ .·axjrJlsos. · 

o SR. CF.LRo BAYMA- Como quer V. Ex. que eu opjlonha 
a. minba dout.rina ã âa lei e ~a do Suprerno. Tribunal"? Plriteei 
a manute.neão do ari. e-. O Congresso, porém, o Sttpprlrrtio. 
Está suptJrimldo. . · _ · . 

· Apresentei emenda nesse senLido. o· Congresso repelliu a emendà. . . · - : _ · . - . 
-O SR. l\fl\rnuc10 o! L.1t.cEitnA ~ A sua doutrina e.slá ·mais 

õü mertós vtétol"io~a, e . de accôrdo -com e~ orienta;ão. aeaba 
de f~r- ém éinco ãililos a resid~neia. . . . .· .. 

-. o SR. ~RLSO n .... Tl\fA ·~ FÚi um \'erfoiélo. '/: . . . : ... :..-
. O vntn . tfn ~mhí~nt1i l\fifüstr<l. Sr. Sf'há~l ião de t.acéMà1 

aliás resumido e c11rló, traduz em uma synlhese . admlràvP.l ô 
· CJ~u pensamento. E' o ·que penso~ Sr. Pl'~idenle, em relação 

âó !ssu}Hplo. . · . , · 
.. 0 S;\. MAtmtr.Jfl bg T.aAr.mtnA ~ Qtiér di?.ér ·tfnê iló g°enero 

dl!I :tnntradfcctrPs ru desm.ibro. uma dõ Sr,; ··Bayfua ·com o ·-sr. 
Bayrlia. E V. Es. vae '~n~nnl'i1dr uma. conlradiccâo minha õOM 
o Sr. Ministro SPbastião dé "'Í'.«ieerda, meu páe .. ·- _ · 
. O 8R·, CET.Ro R.\Y:MA ~. Vou . ler o que o Sr . . ·Ministro 
~haRtião de Lacerda eustenla co_m -clai'eza . illdesiructivel: 

niz elté: <li> · _.. · 
cA ~xnuJslfo de estrangeiros que ameaçam â 

ordem so~tat, cómprôinêlle-m a segiir•nÇa -püblrcã, ou 
attentam cnnlrn .os I?ons r.ostum~s é prerogaliva inb~ 
rPntê ã sob~ranlà -nar-lttttal. · exisf indo mesi'rto fóra dos 
t~tos ~rif1"1s, ét1nforme succede êcim ·~ d!r~Uó dã 
dêt'~aa tndiVMuaJ, 111~rf~to nà lei naturâl · ·antes de 
reco~heciqo pf'la lei .,positiva. ~ . . . - . 

Tenho VotSdÓ ·pelá CODStilucfoiialidâdP d&S leis 
qtl~ .depois dA 2l· .. de f~\teréifo de t89l, regulam O Ü
sumpto, SPm nP.iriir ao SuprP.ÍriO Tribunal Fe<fêral a 

· cnmT\Ptenria oartt v: VE'riê-iear; · t)fill') ~lo - t-eglilar o 
lta'1r,,~-rnrp"=· si a deportaç~o não póde alcaaéa.r · os 
pacfantes. . . , 

. Rev. Juridica, vol. i6, :pag. !60. · 
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Na ·primeira lei àe 0Xpulsao '.tormúléi recla:ina~âo é· pro;.;. 
testo . contra ·a f órma por que a eípulsão eómecavà. ·a ser ªP
plfcada nó para·~ Reclaméi Jüdicfalméhte; invoquei os teJ(tos 
legaes . e constitucionaes dent.ro dQs quaes apoiava .o meu ra
ciociniô. Foi· côncecioo ·o ka1Jeos-corpus; <l direito '.da és
trangeiró foi .restabelecido, . e elle ficou .tr.anquillamente dis"'." 
fructandG os heneliciés dàs nossas leis liõeraes~ · 

{) SR. M:Al~ittõ Ira Ll.GERbA -~ E 'da úcnstÚuieão ~ ·. 
ó SR." Gnso BA~'MA ~ Que tamhefu é libêraí. .. ~ · 
O si; Ml..UAfGló DE L.\eimh-A ~ E quê n.ão 'füudtru ;fté h~je.: 
o SR:- CiELso- B;Ã-Y~ ~ ôue níiO rtn,ido'1., e não )jfüd~râ. · 

Diversos textos. canstiluciOiii.aés; :j)()réin, jã vão sendo· transf:or~ 
madoS. ·_sem:_ réfsrma· · cofi:Stifüoi')ll:~l nenhum.à. · , .. 

-o Sa. '.M:Atlamtó 'uit-LACERDA ;-..,; Ê· sem referma,des -mesmos 
homêns ·qué · sustentat11,m · se!J. ··texto. ; · · · · ., . 

-º 8Ri Gfil:SO BAYMA-· Tenho verificado á tihiea véfdál
de ! A jurisp:rQdenêlà, rfiás ·interpretacões , vãi-ias pór · q_ri.e passa, 
reforma.:. mui.~ ve.ies textós :êbi!Stituci()Iiaes, par~ ·â.fifü~l res .... 
tabelooel-es. 

O SR. l\faURICitl Di:' LAcmmÃ -· V." Ex. é de. uma dis-
plieêiicfa ittlêi"e~tê~ · · 

o. sa, CELso BAY'MA .__ Éu não·~ estou apresent&.nde opi:..: 
nião· mihha; a.. ;iurisprudencia varia dentréi do textér cónsti-
tum:õnaU · . · · , . · . . . · · . · 

O -prcs.ide:,tilé .. da COMe d~ Oassassão~ p~r . occa$ião da cem
memoraÇão ao~ · éãntéttâtio ti.o ,Codlge Civil em França ·dizia· 
c~aramente qúa- -~ Ju~, ·º intel'pre~e .tinha · .. dê pfoéuI'.ar -v~r 
nao o que pensavam ftatf\lél?à.. êfjoctl os autores do Cod1go C1• 
vil: mas o quA pensariam · ho.te, Pe porventura lhes .fosse 
possivel formuIP.r o texto do Codigó para sér â:pplicado no 
momento actual. E a jucisprudrmcia t.em de intervir por forçá 
para 'coHo~ar os texlos, dé l\cr.õrcto eom o noé!o lém~ó ê ap- ' 
plical.;.os,, ce arcõrdo com as modtrieaoões· e tt'àlD!ermaolies 
da épóca, do melo ê .dàs elrêu1'lsta!lcia•- ' 

o SR. GAMILL.O PRATES _._E'. par isso que a nossa Consti-
tuição jâ ·não é a de i89t. ' . : 

o SR.' C~Sõ B.AYMA ..... v .... E:. 'Vês por exemplo, a juris-
prudencia "ºmo :talla.. . . , . · · 

ó Sn. MA.~tC:ró n~ t.u::1âDA ~~;âUá" éemo v, Ex. 
1 .. 

O SR. ·cnso· BÁf:MA =-· • •. em tra'bsforinaçÕes suecessi- . 
vas. · · · · · i 

. ·, .. ' - . . ' .. ' ' • ' ' \ t 

.'1 ttue hontem ·era pe~lttid<) âin-uülã~ ·l:nterpretacãó con..:. 
stitucionàl . fica amaribã pr~hibido/. . . ,. , _ • 
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Não quero citar casos porque não tenho. tempo, nem e's
tõu ~qüi para tratar deste assumpto. 

O· SR. CAM1L.LO PR.ATES - Qual seria o prazo para e8tas 
modificações irem se fazendo ? . . 

.. Seria bom saber, para não sermos surprehendioos .. 
O ·SR • .CF..Lso BAYMA - As modificações ·são.:feitas, não 

digo que contrarias ao i:exto constitucional. Mas uma .inter::::: 
pretação de um texto constitucional soffre _tantas. niodiffoa
r;ões e transformacões1 que, si os constituintes eativesse~ · 
presentes para verificar de que f órma se interpretaria um 
determinado artigo- por elles formulado, teriam muitas vezes. 
um pequeno sorriso ou· um grande espanto~, 
. Em materia de expulsão de estrangeiros,: tem havido al-

gumas modificações desde i 907 até hoje: Di·reito de.· resi
dencia recoohecido, direito de . residencia. vacilrante1 direito 
rle residencia negado. Os proprios magistrados, formulam uns· 
contra outros, theses ·de tal natureza que são absolutamente . 
irreconciliaveis. . · 

A ms.teria t<>rna.-se oPinativa. Si formos acompanhar pe ... 
riodo por period'o, these por th.ese, principio pór principio~, 
argumento por argumento, em cada ·um d9s ·casos encontra
remos um oompe vasto, 'do qual poderiamos tirar conclusões .. · 
as mais contracHctorias. . . .. -

Ahi está a- doutrina do Supremo Tribunal variando con
stantemente . até -chegarmos ao anno de · i 920, em . que -
naturalmente indecisa ante o numero crescente de factos . 
delictuosos, de perturba.cões da ordem, de ameaoas á 'tran
quHlidade publíca. acertou afinal com a jurisprudencia boje 
vencedora no8 ultimos accôrdos ® 1:9!9 e !920. . · 

' · Vê-se que o mesmo texto legal, o· mesmo p·reeeito coneti
tuciOnaI, inflexivel, sem ter soffrido modificação em sua· 1et
tra~ passa por . uma transformação gradual .•. 

O Sa. 1\fAURIClo DE LACERDA: - Ou por uma deteriora-
tão... . . · , 

. o SR. CET .. so BA1'MA - ••• até attingjr o ponto em. que· 
boJe se encontra. · ' 

e ~· ~or isso que Çigo. q1i'e nilo precisamo$ de reforma da 
onst1tu1ção para mmtos casos •.. 

O. SR.. CAMILLo PR.ATES - Assim, niio precisamos, de 
certo r (Riso. ) . • 

O SR, CELso· BAYMA - Sr •. Presidente, V. Ex. ponde
r~á, por exemplo, no ~istorico da lei de i.907. No art. 1° 

. ~eadvê que os cestrange1ré's: que perturbarem. a tranquilli
e, a seguranca, o ~<>!'ego publico> podem ·ser expulsos. 

. . · Como se póde <!ef1mr ·es~a perturba.A)ão? Como se caracte:.. 
riza essa perturbaçao, no ~e10. da collectividade ~ será . pefo 
u~o ?e ~~a bomba. de dynamite?- Será pelos meetings, ·pelos \ 
~h.s:curs~s mflammados, pelos exbessos de linguagem anar.;.. 

~ 
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chista, nos jornaes?· Qual o criterio para ajuizar si a pertur
bação existe e justifica· a. ápplicacão da ·medida de expulsão-? 
:A lei não especificou. · · · . ; .• _- · " 

-.. \ntigamente, o ari.. 400 do Cod1g6 Criminal fallava em 
evadias: e - capoeii:a,S>. E ahi o facto estava já precisamente· 
caracterizadó: o individuo que gingasse em frente de qual
quer musicá", . armado . de_ navalha ou de c~cet~ estava. incurso 
no . Codigo Penal. , . . 

O nosso Codigo- é pauperrimo no -definir um desses de-. 
lictos sociaes, ou reputados taes. qne âs conve~çõ!es interna
cionaes teein procurado . determinar com precisão, e alguns 
paizes já o te em conseguido. . • . . . . . . · 

Falta-me, porém, o tempo para entrár. agora nessas, ex-
p!anaeões, e ~volto ao. ponto: · . · . ,,/ ·. . 

. ·Em Blumenau· a -paz · era .completa. As fabr1eas· trabalha
vam perfeita~nte. ~nqtiillaS--•. Os operarios e~taV!am 'sà
tisíeitos. Não havia oradores

1 
em meeting~ a provo·car exalta• 

ções. Com a apparição··dos aous. estrangeiros, dos dous sub-· 
ditos allemães, patriotas internacionàes. • . · , . 

. • . t . . ..:. . . 

. o SR~ · M~li.L'RIClO DE ·LAoERDA -- Como os . de durante a 
guerra. . . '. · .- - · · 

O· Sa,, ~sei BA ~A .:_ • • • que, cercados :de foterpretes 
faliam á massa, insita:m .. n'a, a anarehia:: ;·e .··a· desordem, os 
cperarios . deiiam· de trabalhar; a opiniãq. se· ~Ohl7-~salta, ha 
noticias de· que em tal 4ia· uma· usina. ·seI'.á atadada, espalha,.. 
se o pa~ico~. Si. tàdo-Jsso se pass~,- eiiste·. um.~ .. pertUrbação 
de ordem, ha urna désordem,. pelo ·meno·s, .latente. - , , 

~' :possível, diante ·.ae&,te artigo ·i·~ da lei de .eit>ulsã() de 
estrangeiros, que ·habilita a. · auto~idade a -agi1• para garantir 
o socego gerai e· a traD.Qllillidade'·publica.· é .i:iossivei·que es
tando. a· ,mesma autoridãde arm&da de uma lel . dessas tolere 
semelhante situacã9, creada. pQr dous .subdít.os· a!lamães? · 

· ' Pois os · Gctvernos ·. estaduaes hão de pactuar com seme-
lhante. esta-do de cousas? . ·: . · 

E' muito mais ·simples, é muito mais natural usar de 
m~didas legaes, energicas, Ir. verrlade,. mas reconhecidas em 
lei,_ do que Jancar.. -~ão de providencias ext.rJi legaes afim de 
o~r1pr esses home~· a entrar- na ord~m e na paz, a que tem 
direito uma pop1llaoao como a de Blumenau, perfeitamente 
tranquilla e . !al:Joriosa. · 
. .o· ~a. PRESIDmNTE -~--Lembro ao o~ador que a hora está 

fmda. ·.. . . 

o SR . . -C~so BAYMA·· - Mais dous minutos para concluir. 
O .meu -1Hµstre ~ollega;,- ,Sr. · Maurício de Lacerd~. no fi

n:al do seu ultrmo d2scurso;. declarou qúe o. Sr·. Hercilio' Luz .r

tmha empregado . e~e · recurso. da e:xPulsão, provavelmente 
Para agradar ao Sr-~ - Presidente da Republica, talvez para ti
rar, d~se. acto .ou· g~sto, proveito mais ou . .-m.enos subteIT~· 
~~ºE:~do _de alcar;!Çar lJQsição ~a~s elevadã do que ·ª; que tem 
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o SR. r.L-.muc10 DE LACERDA - Foi indeferido n.o pêdido. 

o Sn.: PRESIDENTE _:_ Lembro ao orador qü.e. está esgo
t&do o tempo durante o qual lhe era permittido fanar. 

ô SR. CELso BAU!!:A''- Sr. Presidente, vou_ concluir o 
meu pensamento e sento-me. . · . · .. 

Não é admissivel que possa agradar ao Sr. Presidente 
, da Republica . um acto dessa natureza como o da ~xpulsão ~e 
dous. subditos allemães e qüe, para se elevar a outros cargos 
publicos o Governador de Santa Catharina -sentisse necessi-
dade de praticar taes actos. · . . . . 

Devo, porém. élésde-já. esclarecer para sem_pTe, afim <Ie 
que se não tenha mais. duvidas, o Governador de . S~nta ca ... · 
tbarina só . quer ficar nacwelle Estádo no logal." . em que está\ 
Ç. nada mais. . ' .. 

O SR.L rtíAtTRicto DEl LACERnA - Aoenas V. E~o::.· diz : · 8Ó 
quer ficar. quando deveria dizer ......_ quer fie.ir. ~'. 

O SR. CELso B.~YMA. - Quer ficar em Santa Catharina 
só ou só quer ficar em Sà.nta Catbarina. Como .V .. Ex. jul-
gai' mais acertadó. . , . . · ·· . · · 

.6reio que, dada esta exPlicacão e· tendo jâ em minha en
trevista feit.6 ref ereneias claras a todos os pontos precisos do 
inquerito, 'nada mais tenho a dizer, razão pela-qual 'ao· sr.' 
Deputado Maurciio de Lacerda. peço permissão para. votar 
contra o seu ;requerim~to. (Muito bem; muito .bem. O ora- _ 
dor é cionprif11ienta.do .. ) . 

O Sr. Maurício de Lacerda ( •) ....,;,, $!". Presidênte, esta 
dkuss.ão. dos· 1·equerimentos, assim como vae sendo feita, têm 
uma certa vantagem-: .é que elles se mttltipHcam. Acabo de 
apresentar novo· requerimento 'pa.ra responder ao nobre Dépu
tadõ, depois de bem considerar nàs razõ~s de S. 1;x. Como, 
entretanto, quer quanto .a doutrina, -qu·er quanto ao facto, 
s. Ex. se limitou a pontos .iâ debatidos por mim, parece-me 
que fiquei ~em · reisposta. · 

O SR. GEt.so BAYMA, - V. Ex. dtwe ponderar que eu· tiV'& 
apenas meia hora é q1lé, mal oomeeara a exposição o têmpo 
. ti.e esgotou. · · · 

o Si\. MAtrRicto i>E LACEADA - Como ha factos novost S>óde 
ser então que S. Ex. que.ira ainda fallar sobre os outros rê
c;ruerímentos, e eu · paRSo a cital .. os. 

Para· esse effeito, b11sta ler as informaeões · colhidas por 
~ um jornal opera.rio des~ cidade, relativamente á expulsão 

Jess~s lrabalhadorM, para se ver que o ambito de ala1'tn& 
el'á muito semelhante á figura ontoria de. ~ue usou o nobre 
Deputa.do, referindo".'se á · repressão dos crimes de capceirao · 

e·> Este discurso não !oi :revJsto pelo orador 

.,_ 
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gmi, d\1r~nte- a Mona.rcbiá,.· que apenas·· ~tstiatfi · no e.s'Piri.t.<J 
das autoridades polic~es. : 1~r&; páó tto ' m.: navalha ~ gingar. 

· Pois. bem.: er~ o. rnesjriõ}~·~ H\umertúu. !;inguém assisti~ 
ao especta~nlo que S. ÉX. 1Jénlimnnu. · . · · · 

Peço licenr:.a~ riscãaoo· ós· terniós rribtirbátivos, quanto ás 
&-ympathias políticas õo nobre Deputado, e1 .~·~ quanto á 
eortezia pcss~nl .que, dev.o a. s. E"X.~ termos. que ficarão na 
devida · re~eri'à:, ·p~o .. lícéh~ ··i'>â.Tã. lé'í" â. ti:Oticia de· ufü jornal, 

. que perfeitamente esclarece: a qil~stãO-, ·sobre <lf ·gr!ivés péri~ 
~s que ~eqrreram ,.~s ,;iJlsJ}t~.~~~~s .:4!1 .. ; ~~~-~e. ,de ~l.umen~u •. na 
t:&r~ ·fa.bd~a eJB ·· (l·Qe. ~~es ~ous hmit~ .. ~liem!fés alh che..: gararn: : .. ·,. - . ... . 

· i'ObtiVefüóã inrófníações· ;aegnra_s :áe· que 9S. cama-
radas Koch e Sternéchs· estãó .. ai.ndá ·encerrados nos ·ca-
laf>ôrlens ·da· cadêia, pdblica ·de. ·.FlQrianttpolls. · 

· . Atli, ·a dous passos . dõ ·palacio . <!o. Qoveina99r Luz, . 
aqueJles· nossos coi:nparihêiros, - exput'3os arfütiraria-'. 
ment:é db· mun'Wtpiô ·_de Blumenali; .. l'Ot1badGs pela ge
fé!1~1a · ~dê! Efuprei~ G~rcia, .P~tseS'Uidos -P~r um dele-
tài:!ó .\têllttttlo ·a mé8nta.. ger.enc1a> . , .. · .. · 

• . . Ahi "'em ÜliÍà lià$ tref~~à~ : (íu~ ~. p~êeisó ~éd~~ soti Ni• 
serva: . " · · , ·· .·-: . ...... ,_ .. .. ;:;»".:.·, ;:· .. ":. : ' .. · .-.. .. . · _ . 

. ~ãrdam a. execu~o '..do:.Jfecr.et~ <iije: o ·Governo. Fe
derat com nina leviandade p~mó~, : i)romptameiite. 
baixou~ a »pcdit;Jo do sr~ · .. H~rcijiO: J.,UZi~- .7:. • ' ' ' , 

·:.. · · -·· E'· r•reciso . que se· não:. forme: ~. -~ inéa dó que 
. , tenha sido o inquerito,...:...., :~igid.o :Pi>!':·iim~ ~tunó,> 
~ r :oulÍ'a-.~abf~· r;.· quáf ~~ 'tiiz' res~a·: : · · · . , 

t~nun~fadn 'á .pop~ta~ão lntei'r~ d~ urliâ -~ldadê, ·é .pre
etd.fdo . por uma · autaridade,_ cri.ia tem <t-V~ie~ na . ~veta 
·d&flllellé·t&ra:l)io, ·~~.para . . que, ~ . chegue .a .conclusão· 
· IM9nstr.~oea;.ct~- Clu~ .. K~oift .sierneck dêvàni:ser expulsos 
do terr1tor10 naciqnaI.> . 

• · SGu ·:&br~~o._ a : ·l~:~8-~!'· '.tra~r,ipi;ãetr,. _par~_f't q!-1-ando se 
que~ sgul Ju. Bt1f~~t:~~ .~~~~ão,.,~º~·~,~~~ .. d~ .. 11:1l~1~ o e~~ pulánc:to.. , .. . . . .; . . · . • · .. .. ... · - . - ..•.. t . .. .· · ~ 

· ~narchista~ aW.. l\a",Cª-màri. ··é ®.J uóme.fe~ó .. ê 'bandido; 
'Jhaman-no·i•PJ.·turbe.dor qa ordem. • · · · .. ·'. · ·· · 
· ": ··:b SK: Ctff.1J~ B~Y~A·~"Aa"Ol'fl ~ .. -ítS.têaU!munha1t. -. ~ · 

4 »S-li·. :~·QJf~ÇiQ:' n~)~{~~óf'~ . Dê isõHe·:11.tili '. li~ -, ~~ifi.'úm~ 
especie de com9ensdção: ·ae iiijurras~ · · · · · · · · . 
· . fü não J~~. ·..e.~•.:#ti~µ~e 4~ ~:Jnj~Fi~ , :O~ -;~xpuls~ndos, 
eu . não .Jed~ ·~sJB àFt.!~. ;DlJlB/: p~~~ .. ~.e ... ~J~ seJa , ~~11qemnada 
\ ~1J~1rlade .ve.t.o ,çr1me: _4.e I:IM,uruk :~H,Jf~u, Jã;. ~.~b~lecendG 
Cl5\ãs ·raz&Sea Juridic~s pa.ra ~~· !- .'!!.a.ver:,· Pl'géessó ·~nuca ella. 

· .. lO . Mtfüstttlt : ®·:sr~ : EPitaQío··-& o . Governador de 
Sçta, .Ca~~ es~ f~~n.do aperuu ~to~ · defen .. 
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-Oendo o dinheiro do· gerente da Empi:eza Garcia, a f°o'r ... 
tuna do allemão Ernesto Me~del, patife dos quatro es
tados, que chegou a Blwnenau. pobre.. sobraçando um 
embrulhq de trapos velhos, e que hoJe, q~atro annos 
passados, é rico, bebe e joga, tem automove15 e compra 
delegados.:b · 

·Chamo a attenção do nobre Deputado para-· esta-- ·i:r>arU
crilaridade. que S. Ex. ignora, de certo (lê): 

«Foi exactamente ·Fritz Koch quem, ha cerca . de 
um anno, declar9u, em uma reunião oper~ria, -em pre
sença do proprio Ernesto Mendel, que eate gerente 
'l'OUbava na metragem. E Koch provqu que era ver-
dadeira a affirmação que fazia. · · . 

• _Mendel engoliu a pilula. Mas, desde então, yota a 
Koch um odio de morte.> 

Está ahi, . portanto, chegando á convicção o nobre Depu-. 
tado, á cert~za a que cheguei, de que se tratava- de um. de~. 
forco do patrão contra o, operario que lhe atrapalhava o · ne
goeio, segundo o ponto de vista catharinense que , o nobre 
Deputado diz :preside a essas questões operarias. . · 

Emquanto a. fabrica trabalha em ordem e o operario· se 
satisfaz com a situtlção, estão os principios da ordem e da 
paz publica ·resalvados. . . 

· Mas, -1:ii apparecem ·dous orP.dores operarias que, descon-
tentes, pedem melhoria de sa;lario, eoníeca a ,perturbação da· ·. 
ordem, desde esse momento. · . · . . 

. Quer dizer; portanto, que pedir melhoria de salaríos 
através de duas pessoas que sabem formular o pedido verbal- -
mente, já é um. principio . de desordem. E', . portanto, · uma 
concepção puramente industrial dessa questão <le gréves. ; • 
Não admira assim que o governo de Santa catha1ina' tivesse 
applicado a concepcão catharinense ao tacto em . discussão· . 
jlemlo): ·-

«Esperava Mendel o moinento ópportuno á vip
gança. A occasião apresentou-se opportuniasiina, agora 
que se encontra á., frente da delegacia regional de Blu
menau um bac.harel pat~seo, ignorante e devasso.,, · 

!lec.e~ o nobre Deputad~, com as reservas que puz, descte 
o prmc11p10, os meus cumprimentos por estes tres qua!ifi~ 
tívos :viol~ntos ao seu delegado (cootinúa a ler' : · · .- .. .. • 

«Pois bem. Foi, ·em· um incomprehensivel ·movi
mento em def ~sa· das ca?toridades çonstituidaS>:: que o 
gov~rno cathrmense 11-gm com presteza. E, por · seu 
.turno, o Gover!lo Federal, sem mais :tard3noa, sem 
exame de espec1e alguma. .·sam proeurar, por meios ~o.. 
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· nestos; . ind~gar (ia causa da e:i!pulsão pedida dos d·otis 
. operados~ coroou. a . obra do ge~ente ~~?tdel l . . . 

Si isso · tudo não é uma. ignqmmta, um conlu10
1 

monstruoso, . niio f)e sabe mais que pensar dos donos 
desta Republica~ · · · · · · .· .. 
· Mas, ainda é tempo de recuai'. Postes em ev1den
. eia irrespondível os manejo~ ·do .. geren~ Ernesto Men
. del. os governos federal e estadu,al ~stao II.º dever de 
impedir que se consumme a e_xpulsao decretada.:i> 

Continúa então o jornal, narrando os noyos _episodios-: . . . . 
, «Doús ·novos documentos - As nosSa.s informa
ções são exactissimas. e a6 as diy':llgámos ~~pois de se
guros· da sua verae1dade ~ As m!ormacoes :vrrbD:es, 

· · inexaetas, erronea:; , 1al~as · ou. que outr~ ·quahíicativo 
tel)Jjam, deixa~ol-as ·aos representantes oatharinenses 

· na ()amara.> · · · =· 

Quer _:o ·. art~etlllstà. . se re:é~rir · ~o facto dos · Srs. Eug~nio .. 
. Müller e Pereira de Oliveira terem· feito affirma.ções, em um 
dia, que foram desacreditad_as. por V. Ex . .- em entrevista,, que 
me serviu de· documento contrario ·.a essas affirmações; sendo 
que; .nQ dia subsequente, . a·pertados .. pela situ~ção em que se 
tinha eollooa®, ·deeiarararn •-· érµe· _·as inf armações . que · trou
xeram eram vérbaes; . ou· que . iheS tinham sido dadas falsas; . 
cha,mando ~ossa, attenc.ão p~ra a ; lealdade com que ' procediam, 
no ·caso .. redundànte, i·ambem à •chamavam !l)ai'a a leViandade 
de out~9s. 

1
: · , . · . :·- . '"'· · • _ . · · : • • · · 

., ~ 

. .. ·. ·Prometfomos ba dias --prov~ar que ·Georg - ~terneck · 
estava no Brasii havia mais de 11-0ve annos. · O Sr. Mau
rício : de ·Lacerda, ,defendendo, na Camara, . os nossos 
dous .. companheiros, · leü os trechos que nesse . sentido 
pupticamos e . não- foi contradwtado pelos dous coro~ 
ne1s . def ensore~ do :G0verno de· Des~erro. . .... 

. Vamos· hoJe provar o que aff1rmámos ha dias, 
transcrevend-0 os · .ê.ous documentos · seguintes, que nos 
chegaram ás .mãos: · · Q., • · · · · 

· dº - Çeriidão de ·nascimento e baptismo - Cer
tifico pelo presente sob ~o juramento do meu Di1iniste

·. rio, que revendo as folhas dos livros da ·communidade 
~van.gelica do· cura viajante de Santa Catharina· achei 
o assento . do teôr . séguinte: Elsbetl . Berta, filha legi-

. tima de Georg Sterneck, morador no districto de ·Anni
tapitis,: e sua mulher Maria, .. da 'familiá Selhnur, . Iias
oou . aos vinte e seis (26) d~ dezembro. de . (i9H) mil 
_n!>_vecento.~ ·e-. onze· -a _.fof:: so!~mnemente haptiz.ada. a.os 
vinte' e -.cmco de maio:-. de -1913 .• , Testemunhas . de ba
ptismo : Roberto . Probs.t. · -·. . .. Franciséa , Prosbst. 
: ·. ~rita -r.hereia, - a~s 3 ; de Q.ezembro. 'de · 19-iá. - o 
cura evangelieo, F. L~elihold. · 
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. 2° ~ Gertí~ c:te.· ª~§~iµie~to ~ 1:>1\Ptis~Q. ~ per
tificó. p~lo presente ~.9.b Q juram_eµ\Q dq ~eq ~1~1:;te
ri!>, qu~' revendo ·a ... s folhas 4e>s J1vro~ 4à com~uruaad~ 
]Jvangelica dQ c.u~~ viaJan.t~ dey Sant~ Ca~nar_rl'.la ach~1 
o assento de teôr seguinte: ·GertrµQ. A~J,la, f1U:1a leg~
·tima ·1;1~ GeÇ>rg ~~erue~~' m.o:r~dor ~Q qistricto de Anm
t~PQHª1 · ~ :?l,ll?. Iiú1tb,~i; Maria,. dl1 fa,mll~a ~chnur,_ nas
çeu a.o~ µ-inta. ~ Qm (31) de · µiarcQ q~ (i913~ · mil no
yç~ig~ e, tr~~ e fQ,t · $Qlen;ine~~nt~ · b<t,pt~ada aos 
vinte ·e cinco de maio· de 191.3 . Testemunhas de ba-
ptismo; Emil. - . Bauer.t ~ FNnc~çQ.. frq$0,{~ · 

Santa TheF-eza, aos a· d.e ~~!IÍ:9rE?.· d'! 19-13. -· O 
cur~ evangel~ca, fi.. Li~~hold.: . 

Ao. latio d~ ·e,ada ~m 'de~~.~ doçq~ellto~ ~stá o ca
rimbo, ·cn1de se. !ê, sem, {~l~a a.~ .qm~. Iett.fa :. = «Evan
gelisehe lleis.ewe.f,Jigt. ·-. Santfl ~~ai;ina~ 

A 26 de dezemb.ro de i 9i f, ·$t~~~c~ . ~~tava ~o 
Brasil. Mesmo que est1yesse em vigor a ler · dos d1-
~heirq~ ~QrdQ$., d~· S., P-~~o,, e~e µQS,SQ. ~ar~H~~ não 
P9.ÕElfi(j ~~· ~X:.P"1:~&0. . : · 

Q~er . Q. a.rt~Q~l\sta ~zeJ,' refe:rElP.9~~ -qe~$A., . le~. ~cm:hec. i4~ 
iQr f~i QQr~~. a~ se~in~~. fM.to.~: Q · S,:r- ·~ S~J.l.aqo~· ~qolP.~:º 
QQT.dP fQl PQ~ :mi~ ~ trU~ut:ta .. -~ª·. · C.,i1.ID~.r~4 .ª .C.,((YSª-ctº ~e, ~~~. 
sQÇ10. de · w.n~ !a~i;-1~a. éle · tec1i;i.Qs; ~ellp~~ftª ~~P~t · ~~ 
~. P~~~o, co~trar~~4Q Q(>W· as "(tr~~e.~, :Pl~It~ lJ.~a Ie:• d~ . ~~ 
»r~~o ~eyis\a; ·ª -~~s.t~ jQrf!al ni~ª~º~ ·~ue a8~~~~ -1:4.e ~i'!. ~ . 
O Combate, de S-. Pau10; declararam que O· r. huolpuo.. G~r~ 

.. tinha uma casa· que ia. ser comprada por 1 . 400 contt>s · pelá · 
~.l!:µ!cipalicia.de d.e. S. Pa,ulõ. Tr~t~va-se.,_ ~e - coµstruir . um 
PfeQ10 ·para ~éde da: C-a.~ara. . ~umoipaJ daguella impor~ante 
etd.ade: ·para esse fim, .iá havia um terl'eOO. d~pi<Qpriado. 
poqtr~ ~ in;ter~sses' tja f~zen~a publieâ ~uilieipal arranjou
sc. ~ d~sa1>ropr1açãa go D)~nc1on.aqo l)r;ed10 do ·Sr. Adolpho 
Gordo por 1 .. ~00 contos,· Que S. EJG, poude executar em des
favor nc;Lturalmente das f~nanças puMicas e mµilicipaes, e em . 
S~\\ fa-var :pe~al. . · · \ 

· Tratava-se de um J>redio- em uma. rua habitada por me.:.. 
r~4'izes e o Sr. Adolp~o Gc;>rdb s~ tle.sc$r~&iv·a d.o mesmo1 pas
~JJ.~Q~o a. um J?Oder p~bhoo da R&pubhea, gue não e, . p·o
~~t1~amente. •. ·muito bQ~este em. ~eus costumes, como acaba-
m9s de -vêr. · . · · . 
. .. . . DaQas estas éxpli,c~Qães ligeiras, que Jtc:>dereí estender e · 
dOÇUµl~tar, si i'ôr contrariadó ··pelo . honr~do Senador por s .. Paulo, p;Q.sso ~os outros tree-bos do artig&: · 

· ·. . ~. ingue1'ite.· ~ O ~·. Mauriero ~e · L~trda .pedi'u 
. infsrinaçõss à. r~sveito. da.~ expuJsão. f;ie Kac~· e Ster
neck. Jl si:. {:,els~. Ba~~ e que -ya~ f~ãit';e~ .resposta 

· ás inuagaçees do Deputaoo !lum1neRse;~ .. · · 

d 
V 1µ11~ ~µ;.~ar, n.e~~ ~~~1'~, · e JA'!!J,er. da ban-. 

~a a.... · 
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4.nte's de- tudo é preci~o dizer que:Ql é o delegado 
Blumenàm. . · · . . , ,, .. · . ~ 
-· " .. ., ·- ' ' ' -

Passa então o jornal uma descompostura no. delegado de· 
B.lume{l~~ ~ d~~~~ <i :m~PQr coqsa q~a _qiz_ é .que é ~~reca .... 
N:ªq yejq ªffi qg~ seja, 9 m~w:r do::i 9e.fe!iQ~ Q.o bq+nell:!; e 
I41~l.~ §J!av~ ~~ .. se,µP.ora~~ ..:_ · 

«O DELEGADO ' DE BLUME!..'iA,'Q 

E' -0 Freitas Melro. . . . .. 
O :me~o~ qµe ª~ pó~e· d.i~er f)~ l\{~lr~t é que elle é 

c~reM~, ~ Com ·4 ~va <Je. ªg,Q~a, 'JH~rq~µ ro.~is alguns 
f10S, Q.a~ po_u.ç9s qu~ Ui,e. cµ-c\.n~ijam. ~~ QJ:'~lhas caba-uda&. · - - · · · · · · 'O. -- . , - ' 

· ,Alm~~· q~ 'iji,ll ~9 gQln~~ ~ . c~~Qf\: ~ªt~ g~ flage-
, 18-_go. fE!!mªiQ, . s9 ~~r~ª p~~~vEJl e~e,qptr~f -d~~-~ro della 

f.\\rb1lgQ~ q~· g~e~ •. i - QS.- vapor-e~ ºª ~~e~ª'c~µha ve
llià. · <rn~ ·~ Me~<l~ ~he, q~ · gi~i.~~f:e.~ . -- _ . . . . · 
n~id.~1~~~ ~- h~t:fo~@~~r~e ~ c~J~~ -~n~~~~~q~w:~~ qu~ur~~ 
dão erdens. toaas . as. mi)l)bas. - . · , · . _ 
. . · Quªlgugf. ho!Ilem d~· forin~ reElcfü1.~~ ;OOderia dobrar 
~El~.~tL:ID~iq_e_ . en_fiªl:.~o llQS n_ Q\g().·~.- ~-·-cqJlet_e. E, si 

_ at~ agarª· ·Pipgue,~ .Q f~J, fÓ·i, ·,po.t; _oer{q,. çom_ ·receio de 
' uin& ·!mrn~duita.,'\~·teeeao ~e~E!:r~l1$,3ij~, p~gv~d~ p~lo 

._ ~~-UtMt~c. çom· -~~·~ peqU.,tm~ ·~®.t~!'Q pl,lfS!CO e 

. moral.> . ·. . . -· -

·. _ GQ_mo Pllqt.qW.a~t).i~ .. t~!Íicf~! Sr •. ~r~&j4e~tel é ~.as mais 
~ttprescas e ~~ll'3§~Jive1~. . · -· · 

. ..,,· - . . . . -
-- .cQl.landa chegou a Blumenau, M~lpo sustentava. 
a cu.st~, .qas pernas. t-Orta{; e._ afi!?-dª. s, -0 .P~.f). ão proprio 
cqrpe e ~ais .. e Ejl! )naieta d~ p~eUiá, titre trª2ia, e den
tr~ d~ qual transi:pottava tres ee\1arinhoã sujo~· e dous 
:pal"eil ···de ll':eias !'eQl~~àadàs. . . . ._ · 

. Me'Jlde1 d~u-lhe .ro':lpas, .4m~e.1Pq e uma ben~la. 
Feito ~lmof allmho. da sona, o · cabruiha torni;m-se ainda 
mais· interessante .. ·. · · · · · · 

Mas aos poucos · fei abusando; e ainda a 29 de 
junho. dia de s. Pedro, o gury~dele~e ·resolveu, de
po~s d~~· l!.b.rid.ei~·(ls r~gulaµi~~-e~ ~nt~p ~ ~~Ç.Of.!licos, 
dªr· -qm p)l~~tq e<i.m um~ ~ª~ : ~~a~ie~~- .gJJ.~ 4µ~n.t!J. 
~®l JJ, dinl:ie-ir?, qu~ · ltl~ ··é f Qf:tle,çi4Q P.~~o · ger~p.te Q.:a 
Elnpreza Garcia.· E foi então qU.e as ~mHiás de Btu.:.. 
menau, d.~ yoHa g·e UJn!\: ·fe~ta no· pat.eo do Grupo Es
colar d .. u:iz. Delfino>, · passaram .. ·pefa vergonha àe 'cru
~~!· ~ffi ple!!.~ ~:;l. Q.~in~e .de .~OV!ll1_1lbI"q, ~ arincipal da 
Ç.1aade .e umt:a·eommurucaoãn direeta enfre os.·diversorJ 
P.antos da mesma; eom o d'eJegãdo meió eb?'io ·em com-

. ~'11iit da ·"9ant~ r · -"-.- :.. · · .. ' _ -- · · .. 
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E' -absoluta a · depend~ncia em _que 'Melro vive da · 
Empreza Garcia e -dos amigos do gerente daquella_ .fa.:.. 
brica.> 

Eu me excu5o de salientar que nada tenho com easea ha
hitos da vida. pril-ada do· illustre homem. publico de Blume:.. · 
nau, , que é ·o delegado !\feiro. Apenas sou forç~do a repro
duzir ·os argumentos, e leio esse trecho, que servirá um pouco 
de prefaeção, 

Continúa o a,rtlgo-: 
<A transcripção que 'fazemos · a aegulr é mais uma 

prova do que temos ·informado a respeitG.. · · · . 
Antes de dar· a palavra á Blttmenauer _ Zei.tung 

pr.eei$amos explJcar que o d3utzek~ ~ um <Café> qúe 
.fica um pouco,acima da estação de Itaypava Seeea que, 
por sua vez, dista cerca de dous ~ilometros ·de · Blume-- · 
nau. O cUrwaldshote> é .de propriedade de Eugen F9U
quet, un!l 'das testemunha.a . ( 1) ·. do inquerito,· .e a quem 
o jornalista chama . de «o bravo Eugenio~ • . 

. . -
E' G ·seguinte o ~rtigo a que nos referimos_: 
cReunião prohibida .;.._ A annuneiada . reunião no · 

~alão <Butzke:i>, onde o Sr. Frilf K~ deS~java pre
cisar a at!ituae do · ~urwaldsbole> ·sob .o ponto de vista 
pan-germanil!ta, foi probibida pela. policiá! .()ra, pois, 
não é mais permittido em Blumenau combater as idéas 

: pan-german-istast · , · .· · . · · 
· Não· preéisamos commentar o caso, pois não é no

vidaae o completo cjesrespeito do delegado Melro ao . 
nosso direito-de cidadãos, qúe nos garante a. livre Con- · 
stituição de nossa Patria,· nem a sua amizad43 aos pan-
germanistas. , · 

üripagavel é a attitude do bravo Eugenio, que, com 
medo da accu~ção .de um simples trabalhador, só sabe 
fazer ·uma cousa: -- ' esconder-se atraz da policial 

Haverá ainda algum ·tolo que não ~erceba? ••• ~ 
(Da Gazeta BlumewiueMe, de 9 âe Jevereiró de 

1920). . 
Tal ·é o Fr.eitB! Melro, ·como homem e como dele-

gado de policia. .: · . . . 
Concluindo, por hoje, minhas observacões. , · limito.me 

_,neste <!iscurso de leitura, a. repro~\lzitt a ~cena famosa. da per~ · 
turbaçao da ordem, segundo- descreve o Jornal .operar10: . :· 

• • • 1 

. . 
"'.· . «co.Mo SE FEt A FARÇÃ 

No die. em que . Mcndet recebeu o· memorial as.si~ 
_ gnado por St~rn~ck, em _que este. op~rario pedia o au

. gmento de salar1" dos seus companheiros, manàou 
chamar o sub-gerente .l{ondel". e .com· este confabulou 
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' 
longaman~. Decidiram os' dou~ mati·eiros despedil' 
Sterneck e Kock. . 
· Conhecida dos trabalhadore5 esta decisãrr, a gré·,·e 
·foi desde logc declarada. Mendel mandou immediata-
mente chamar' o Melro e este ouviu do rabula Victor 
K'.ond.er as ordens precisas a respeito da attitude que 
a. policia deveria assumir. · ~ · 

~.rude> combinado, a policia, hem iusti.'uida pot· 
Konder, -entrou em campo. 

Uma bella noite, os automoveis da Empreza Gal'
cia entraram. cm funcção. Cortaram a _cidade em de
manda do bairro da -sVelha». AJli~ os empregados do 
.Mendel, (Melro Konder e outros) àrrebanbaram quu.
ttü testemunhas : Eugenío Fouquct, pouco· além da pon
te do rio Velha; Antonio . Candido de Figueiredo, no 
Hotel Esperança, êm , fr:ente ao Grupo Escolar; Fran
<Cisco Margarida e Cunha ·silveira,· na rua da Vel·ba-. 

· De passagem pela cidade, os individuas acima apa
nharàm, em um cubiculo qualquer, Arthur Kcehler, e 
nó hotel Hoietz, pescarâm Or~stes. Guimarães. :t> 

. ·" 
Devo dizBr. que o Sr. Orestes Guimarães d.eclal'ou · a um 

amigo meu, que tinha deposto por ouvir. dizer e. por .successi
vos convites da autori~ade, que insistira com elle para· fi
gurar como testemunha . 

. . ~sta.viifil ahi seis. AlS outras. quatro testemunhas 
foram facilmente al'ra.njadas, tau.to mais que o proprio 
Mendel poderia· ser uma della.$ ! · . '° inqueri to foi feito na ~fabrica, a quatro kilome
tros da. cidade) altas horas da noite. No. dia seguinte, 
alitomoveis} correrias, poli-eia embalada~ <rfonf onada~»: 
poeira grossa. . . · · 

Só então, só e só então, o povo de Bluinenau teve 1 

nul.icia de que havia gréve na «Gard~ l Não houve r:.-
uniões nas ruas, nem comício operario, nem barulho til~ 
especie alguma ! Foi a poli.eia .qúe se incumbiu de di
\'Ulgar, . com um e.stardalhaco ridiculo a grande nova . 

. E de nada mais s.e soube. S6ment?-"1ious . dias de
poisr aquella mesma gente viu passar. em au:tomovci~. 
escoltados pela poli.cia1 os opera.rios Kock e Stel'neck . 

.Os expu1sandcs . foram interrogados pelo ·delegado ·? 
Não se sabe. Mas o qµe se póde affirmar com absoluta 
certezà é · que, si foram ouvidosi a scena se' passou dLL 
seguinte maneira: -. os depoentes fizeram declarações 
em allemão ·por que não -conhecem bem o portuguez; o -
escrivão traduziu-as e o Melro, indu~triadó pelo Kon-
der, ditou os depoimentos. :~ · / 

O nobre Deputado co~:firmou··0; ·quê diz o jornal: que 
~i:i:::a:s ·testemunhas não sabiam fallar portuguez. Portanto# a 

e:. -:voi .. Y.: 8 

e 
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. ' " .. 
:;;cena que o jornal descreveu aqui não é só verosimil, é ver- .· 
dadeira. 

. o SR. CELso BAYMA -. Esta declaracão está. no .<lepoi
mcnw das destemunh~, dizendo que ella@ só fallavam o 
1!1lemãc com o interprete ao lado.-: 

o SR. M..WRICIO DE LACERDA:· 

<:Desta fórma, o escrivã.o 'passa a ser uma simples -
.machina do ·delegado, sem coragem para chamar a at:
tencão da <autoridade> para alguma pbrase por ella 
forjada para comnrometter as suas victimas. · . · 

Essas as iúf ormacões que o Sr. Bayma, deveria . . I . 
prestar. amanhã á ·Gamara .. _. > · .· - . . .. 

· Como se. v~ as inform_)lcões do nobre Deputado estão de. 
ac~rdo com as prestadas por est:e jornal. _ -- · 

Apenas tive tempo para lêr ós· dOCUJ'.Jlentos que trouxe, mas 
preci~o ainda responder 'ao Sr. Pereira de ·Oliveira. · . 

·· s. Ex. foi infeliz nos apartes, e está sendo .. tambem nas 
entrevistas. S. Ex., -no .jornM ,A, .Actualidade, diz; á) Maurí
cio foi mal infoI"mado. Talvez, mesmo, com muita pamo. · 
O seu ataqué ao governo catWµ-inense é. injusto~ O Hereilio 
não é homem de pers9guiçõ~s. ·A sua. acção é sempre ·com~ 
placenta, porém, ha muita energia>. ': 

Esse «oomplacent~. . . não .. sei a que se qu_er referir o 
nobre Deputado, em · se tratando de materia de acção· pef"' 
blica, de um _ homem de governo, . ~omplacente> sempre ·dá 
unía idéa muito diversa. O que elle quiz dizer foi ctolerant~. 

Não estou aqui, porém, pa.ra dar .novidades velhas . ao eü.:.. 
t.revistado. - . . · ' 

. cPara provar-lhe como ·foi injusfu meu collega do Estado . 
do Rio, -basta dizei--Ihe que no seu diseurso o Mauricio ataca 
o Hercilio como socio da .fabrica em questão. _ · 

E' uma inverdade, meu amigo. ·O Hereilio não tem abso
-1 utamente sociedade na fabrica de Blumenau.) 

Para demonstrar que não fui in.insto. basta. for o meu 
cli~curso. Não ,accusei o Sr. Hercilio Luz de socio da fabrica. 
de sorte que toda a presumpção de minha injustir;a, baseada 
ne,ste facto, <\a.he por terra:. 

' T~rminando a entrevista, diz : ' 
\ . 

e-E o caso do Dr. Victor Konder'? 
- · E' outra injustiça. O Dr.. Victor Konder, muito 

antes de· encontrar-Se na Secretaria. da Fazenda o Dr. 
Adolpho Konder, era já advogado da fabrica .e não foi 
devido a in.luncções ~uas que o Governo agiu da f6rma 

- que o fez contra ·os dous allemães. Os · testemunhos 
são innumeros•-Cpn'1'.a elles e de pessoas dignas do maior 
conceito.• · · · · 
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E' a . unica cousa que se aproveita da e;ntrevista referente 
ao facto. . · 

M~s •. pa~a mostrar . IP!~ 03 proprios Deputados cath~rinen
S'3S não prestaram attençaó aos argumen~os da accusaçao con
tra o Gover~dor que elles teem defendido .. -.. -

O SR. CEr~so BAY:M"A - V. Ex . não se refere a mim. 
O Sa. ·MA:urucro DE LACERDA _: ;Não me refiro a V. Ex . 

. . . está aqui ó nobre Deputádo,· dizendo que acçusei o Sr . 
ffercilio Lti2"de ser socfo dessa fabrica . . · -. 

Concluída«- a JQinba hora .de -fallar, na; ses3ão vindoura. 
Lerei occasião de· rebater ~:\ crjtica que o nobre Deputadó fez 
ás opiniões por mim einittidas relativaµiente ao caso .da expul'"' 
sação de estrangeiros. Estimaria· bem que S. Ex. . estivesse 
presente. para me · oíf erecer em seguida a . replica, . que é 
Eempre ~o prompta á sua palavra . Estim~ría, entreta~to. 
muitQ µiais; que em Jogar de S. Ex. ~e: ensinar o .eaminno 
do Supremo Tribunal para . debater e-9te caso~ aproveitasse · o 
c:aminbo não errado! porqu~ ei'tado . é o ém que ·S·. Ex. ~stá, · 
,. em que vou entrar: ebamar a attençã~ do Governo catha
rinense,. e.amo a do Governo Federal, para i:un:a.··reparacão qu1.~ 
devem a · esses· dous· ~ipulaandos. E ehàmo es::;a · attencão, 
apoiado na. nota de um jornel desta. cidade, A ,Rua·i1 que é in-
suspeito ao: Governo e.a~inell.Se .e. que diz : • 

-· 

<OS . SUCCESSÓi; OP~RIOS EM SANTA. - CATHAaL"l.,\ -
. SERÃO MESMO EXPU'LSOB os PAR,EDISTAS DE BLUMENAU? 

.. trin ~xám~. imparci_al d~ toda a co~troversia tt-a..: :, 
vada em forno da gréve de Blumenau mostra que hou- · 
ve, dé um lado, a aetua.ção arbitraria _de um delegado 
a s~rviçc- d& terceiro, e de outro, precipitação · por 
parte das auto):'idades ~tbarine~ses, qu,ando solicita-

. ram a expulsão de dous operar1os ·grevistas. . · 
Não é fie í crer qu~ o Sr. HereHio Luz --tive·sse·· sido 

perfeitamente · informado a respeito dos incidentes occo
rid.os em Blumenau . S.' Ex. foi, por certo, ludibriado 
na sua boa fé. · . · 

O caminho unico a seguir. parece~rios, é o da de~ 
mis~ão do funcoionario que .ultr~passou .o limite das 
suas aUrlbuicões tegaes, .e a subsequente annullacão do' 
acto que expulsou do nosso territorlo os dous paredistas. 
A não ser que uin . inqueritp idoneo demonstre .quê os 
grévistas e;dio, .d&-feoto, incursos: em artigos do Codigo 
Penal, .nenhuma· c~!ra pena. p6de .se.r . applic,da .a esse.s 
dous: eceusados. • . · .. .. . . · .. ~ ' : . · . · , . . · 

Ser.ia essa uma . ·maneira rle apagar . ·a · . impressão, 
qUP. "j_á gt' VQ0 .für~ndO, ·ae '..lÍU.e .. h.OUV~ Unla &ggreSS~() 
com,binada co_ntra. . os trabalhadores . expulsos cto· mum-

. eipio ~ · gne residiam·.> · · · 
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Ence1·rada a <ljscussão do r_equerim~nt-0 n. ·i 5 ·e adiada 
a votac;ão. 

O Sr. Presidente - De accôrdo .com o Regimento entra 
rrn discussão o seguinte requerimento -off erecído · na ses~ãQ 
úe 2 do corrente pelo Sr. l\lauricio -de Lacerda: · 

N-. 16 

Requeiro Que, pelo íntermedi-0 da ·Mesa, o Governo dê 
informações relativas ao incidente de Hamburgo '.:qm os ma
rinheiros brasileiros do Cuyabá, quaes os, que alli ficaram 
preso~. motivo da pr1são e natureza desta.· 

Encerrada e adiada a VQf.a~ã-0 do rci-querinwnlo ú .. J 6 .. · 

"" O Sr. Presidente - ·De accôrdo com o ·Regimento entra 
em . discussão o ·.segu_inte rcquerim~nto otfere.::id.ry na· ses::ão de 
2 ·do c:orrente pelo Sr. :Maurício de La·~e.::da: ·· 

N. 17 . · . . . . 
Requeiro quei pelo intermedio da Mesa, o Goveroo in...:. 

formé· si tecebeu do Governador de Pernambuco cópia de 
inqueritos para expulsão _de opera.rios e qua~s os . nomes 
destes. 

Encerrada e adiada a:· votaç~~Y do requerimento n : 11. 

o Sr. Presidente -. · Esgotadas as materias em discussão, 
:vou levantar a sess~o, designando para nmanhã a seguinte 

• 1 

OlWEM DO DIA 

Vota~ão do parecer n. 13, de 19-20, indeferindo o reque
_iimento em que D. Catharina Innocencia dos Santos Lopes 
pede i·clevação de pres.c.ripção (discussão unica) ; 

Votacão do .parecer n . 14! de i920. indeferindo o i·equfl
rímento em que D·.-· Emma ·Dias dà Cruz ·pede i·elevn.i;iio du 

· prescripção (di'seussão unica) ; 
' Votação do pr-0jecto n. 137, de 1020, abrindo o orodilu 
e~pecial de ·l :237$500', para pagamento u Antonio Teixeia•u. 
de~ Oliveira (3ª .discussã.o) ; · 

Vo.tação da emenda do Sena~o ao projeeto u. GM B, d~ 
_1919, aa Can~.a~, ooncedeI?-dP meio soldd e montepio pelo ta
.oella actual a vmva ·e. á. filha· solteira do coronel Alfredo Vi
éente Martins, ex-director . do .Asylo de Invalidos da Pat1·ia; 
com parecer da Commissão de Finanças, favoravel á emenda 
:(víd~ projecto n~ 161, de 1.920) (discussão uniea) ~ 

. . Vo~ação do. projecto n >.1!>3 A, de 1920. dando .nova or
~nµ~caQ A usina de cl~~r1c.1d~de do pollegio Mib~r; ®IR 
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parecer · da Co~nmissão de Finanças ~ontrariO ao pr<>jecto 
_í tª discussão).; \ · . 

Votação do r~erimento -.n. 1, do 1920, ·do Sr. Maurício·, 
pedindo esclarecimentos sobre o incidente ocool"C'.ido com o 
l'OnsuI brasileiro ná Bolivia;- . ·. . : · · 

' ' 

Votacão do reduerimento ·ri .. 2, de 1920, do Sr. Mauricio 
dP. Lacerda, pedind-0,· informações sobre a prisão de redact01res 
d-o jornal Voz do Povo e -varios_ operarios; 

VotaQão d~ requerimento n . 3. ·de 1920. do . Sr. l\fauricio 
ele L?Cefda, pedindo fnfcirma9ões __ sobre à ·expulsão de .T~é 
MadeLra; · · · · . 

Yotacão do requerim~nto n. 4, de 1920, do . Sr. l\fauríeio 
ele Laúerda, pedinc)o ·informações sobre militares que se acham 
·presos em ·fortalezas, embora amnis.tiados em 1918; 

Votação do 'ra~erimenlq n. 5. de 1920. do Sr . . Ma.ur.1cio. 
r.ie Lacerda, pedindo inf01rmações sobre -0 paradeiro dos · ope
rarios Fritz· Koch e · Sterneck, presos em l3lumena.u; . 

VotaQão do ·. requerimento n . G, de 1920~ pedindo- infor
mações sobre o paradeiro do commandante e um criado do 
''llpor Macau, torpedeado ·du"rante a guerra; . 

Yotacão oo requerimento n. 7, de 1920. do Sr~ Nieanor 
:\aseimento. pedindo informações sobre a verba porque foi 
f e!tb ao inspector da~ Obras contra. as Ser..cas adeantamenfo$ 
na importancfa de 5. 900 :-000$000; 

r . 
Votacão 'lo requeriménl.o n. s, de 1920, ·do Sr. .. Nfoanor 

-:'\nscimonto, p·edinào informações sobre a data .da partida do '" 
"ngenheirt> Flavio Ribeiro Torre~. nara ·a ~.\merfoa do Nort.e. 
··m cnmmii:são; · - · 

Yotaeão d1i requerimento n. 9, do · 1920,· do Sr. Nicanor 
~lasrimento, podindo info't'maçúas ·relativas ao aQudeJ part.i-
l'n111r Borhorf'ma: . · 

Votar.no do rC'!qucrimento n. 10, ele _1920, do Sr~- Maliricio 
11" l.nt'Pran. ~olW•' o ni;isnlto ~offrido pot' um jorna.l operario; 

Votnciio 1.k1 J'l'QUorim~nto n ~ H, de 1920, ·<lo Sr·.· 1\fauricio 
(l<• t.ncordtL. 110Ji1,itando ·r.ópia dos documentos relativos á 
1 :onff1rflncin ''° TrabRlho nm Washingt.oQ; .. · · . · · 

VoLncão do t'/lqncrimento n. 12, de 1920, .do Sr .• Mauricio 
de Lac~da, prdindo infortnacões sobre as prisõeS feitas· em 
f rPnte ao Ji>rnnl Vo: dn Ppvo; · · ·. : - . · . 

Vot.aQão do roqum-imento n. 13, de .. i92o, do Sr. Mauricío 
rle Lacerda, ~ohrn a Pxoouciio do decreto :qne in~tituiu o De
[•Pprrrt:lment<' do Trabalho; 

. . . 

Votnoúo do requerimento n. i4, de 1.9201. do· sr·. Maurfoiio 
clr Lacerda. sobre a expulsão de Manuel Perez; · . . 
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Votação do requerim~nto n. 15, de 1920, Cfo sr. Maudcio 
.. de Lacerda. so'hrC' a expúlsão e prisão dos operarids Koek e· 
· Sterneek; . . . 

. V{)tação do requérimento n. i6, de i 920, _do Sr. Mauri~io 
· de La.cerda, pedindo informações sobre o incidente havido 
em Hambu.rgo com os marinheiros bra~ileiros do vaJl(lr 
CuVabá; .- . " ,, 

Votação do requerimento n. 17, de 1920, do Sr. Ma.uricilo 
ele Lacerda, pedindo informações sobre operarios expulsos no 
E$tado àe Pernambuco; . 

1ª discussão do pro,iecto n. 4 A, . de 1920, declarando de 
utilidade publica a Acção· SocialtNaeionalista; com parecer 
favoravel da Commissão· de Constituição e Justiça; 

. . 3k diseu~são do projecto n. 1.62, de- 1920, do $ena®, au-
torizando a abertura dos creditos necessarios .para pagameiltO . 

·de gratificação. addicional a que~ de accôr~o. com .~ lei. nu
mero-·-2. 356, de 3! de dez~mbro de i 910, fizeram JUS d1ver
t:os funceionarios da. Escola de Aprendizes Artifie~ do Pa~; 

. com !mbstitutivo da. Cotnmissão de Financas. 
Levanta-se a ses.sã() ás t6 poras e 25 lJ}inutos. 

ACTA, EM 4 DE AGOSTO lYE !9-20 

PRESIDENC.IA DO SR. ARTHUR COLLAl\ES ~OR'EIR.A, i 0 VICE-PRF;
em~ · 

. . 
A's i3 horas comparer.em os Srs. Artbur Oollares Mo

reira, AnnibaJ Toledo, Oetaeilio de ,Ubuquerque, Dorva.t 
Porto, CUnha Machado. L'dz Domingues, Agr1ppino :Azevedo. 
·Rodrigues Maohado, Armando Burlamaqui, Marinho de An-

. dradP., Tho~nz Rodrigues, Thomaz Cavalcanti, Osorio de Pai- · 
-.a, .cunha Lima. Osçar Sõares. Simeão L<>.-al, .João Elysio. Ger:... 
vasio Fioravanti. Pereira de Lyra, Luiz Silveira. ·.João ·. Méne- · 

. zes, Rodrigues I.im~ Ubaldo Ramalhete. Antonio .Aguirre,· 
!\fendes Tavares, Raul Bal"roso, João Guiinarães, Mauricio dr~ . 
J....acerda, ·Augusto de Lima. Americo Lopes. Gomes Lima. Mo-· 
reira Brandão. Raul ,Sá, Francisco Paoliello, Manoel Fúlgen
cio, Ed~ardo d~ Cunha, Salles .Tunior, Carlos Garcia, José Ro-

·. berto, Jos~ T,obo, Carlos de ~mpos, Arnolplío- Azevedo, Ra
mos Ç~iado.. ·Ayre~ da Silva, Olegario . Pinto, · Pereira Leite, : 
Ottom ·Maciel, . Joao Pernetta, Alvaro :Aaptista e Octavio Ro
~ha (50.}. . . . . . 
. Deixam de comparecer 0-S Srs. Bueno Brandão, Felix Pat 
checo, Andrade . Bezerra, Juvenel L~martine:. Ephigeniv de 
Salles. Costa Rego, Monteiro 'de Souza. Antonio. Noguein . 
Souza Cas~ro, Dionysio Berites, Abel Chermont,. Benta Mi~ 
randa. Chermonf qe Miranda, ?rado Lopes! ~erc~lanc:t J,arga,: 
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Jos~ Barreto, Pires Rebello, João -~ab~f Bermino Barroso. 
Moreira da· Roeha, Vicente. Saboya, Thom~ Aecio!y, Ddefonso 
Albano, Frederico Borges, · José Augusto, Alb'erio Maranhão. 
Aff9nso Barata, Soton rie · Lucena, Balthazar ~erefra, Gonzaga 
Maranhão,. Antonio Vicente, Eduardo Tavares, ·Arnaldo Bas
tos, Correia de Britto. Alexandrfoo· dl). Rochà, Esfacfo ·Coimbra, 
AustregeRilo,. Pedro Corrêa, Tu!iaJio Campello, Aristareho 
Lopes, ..-Julio dé Mello, NataJicio Camboim, Alfredo de :Maya. 
~iguel Palmeira. !t~endonc_a AfartiJ'.!S, Rodrigues Dor!a, Manoel 
Nobre, Deodato Ma1a, Pedro Lago,soctavfo Man~beira, Latll'o 
Vfllas Boas, Pires. de C~i:valho. CaStro. Rebello. !Jario Hennes. 
Leoncio GaJrão, Ubaldino ·de AssiS, Pacheco Mendes~ Arlindo 
Fragoso. João Mangabeira, Aifredo Ruy, ~abra Filho. Arlindo · 
Leone. José Maria, Raul .. Alves,. Torquato Moreira, E1pJdlo de 
Mesquita, Eu~enio ToUrinho. I..eão Velloso. Manoel Monjar
dim; Heitor d·e Souza, ·Octavio da Rocha · Miranda. .Aznrem 
Furtarlo, Sampafo .. Corrêa~ Nicanor . Nascimento. -Paulo·· de 
Frontin. Sa11es Filho, Aristides· Caire: Vieente Piragibe, No
:rivàl de FTeitas, Lengruber Filho, · J"osé Tolentino, Azevedo . 
Sodré, Macedo Soares, Manoel· Reis, . Themtstoeles de 
'Ah..neida, Buaraue\ de Nazareth, Ramiro · Braga, . 1os~ de 
Moraes. , Verissfmo de · Meno. Francisco ManSOndes. Raul 
Ferna.de.s. · Marro de Pauta, · 'Teixeira '·Brandão.. 10~ AJ
ves, J'osé Gnncalv~s~ Herenlan9 Cesa.r, Albertino Drum- . 
mond, Matta Macbàdo., Ribeiro ·Junqueira. Silvett'8. Brom. 
Francisco Vnlládal'es, · Antonio Carlos, -Emílio Jardim. ~enna 
·Fígueire.di>, :fosé Bonlfaefo. Lanc!ulpbo de Magalhãe~t Odilon 
fie Anrtrade. Zo-roastro .Alvanrega~ Ante.J."o Botelho, Francfseo 
BrP:ssahe. Laniounier Gl'>dofredo. · Jnsino de Arau.,o-.. F11uslo 
Ferraz. WRldómiro de Ma~lhães. J'ayme Gomes. ATaor Prata. 
Vaz d.e 1\tello. Honorato Alves. Cammo Pr.nt@s, .Mello Prnn~p. 
Raul C&:rdoso. · Ferreira Braga. Cincinat.o BraRa. AlbertQ.. 'Sar
mF?nfo. Barro!; PP.nteado, CeRAr VAr~eiro. MarMlino JJanef.o, 
Prudente- de · MorMe Filho. Elov Chnve.~. VP.fgn Mlvanda, Pal- ~ 
mP.ira. Ripner •. Toão· · ~e Faria. ~11mnaio Vf dai. Rodrt11m-es Alves 
Filho. Pef'fro Costrt. Manoel VJUaboim. Tullo .Tayme~ Seve
riano Marm1P.s. Costa Marques. J.u.b: Xavier. TJufz RR.rthoJomeu, 
Ah<lon Bantlst.s ~ Pereir~ ffe Otivetra . . EurzP.nfo MtUlet', Oel!o 
naymà. Gomereindo Ri.})!~· · Ev::il'i,<;fn Amaral, :Tnã~ Sfmnlfofo. 
r,3rTo!l ' PonafieI. Aur.meto P~stan~. l\fer<'af de Eseobar. Atefdes 
'.\faya . Nnhuco de GÕuv~a. Flore~ cfa Cunha..._ .. Domingos MRsea
r~nha !=!~ Barbosa· Gonealv~s. ·· .Joaquim. Osot"!n ·e. Cal"los- Ma-rlmi-
li<ino i.Hi8). · 

·r 

o. Sr. Annfba~ '1'o1edo ($- Secretario, .· 8er+Jfn_dõ-·de 4•)' 
cl~spacha .o · .segnfnt.~ · · · . · - : :· ·-. . ... · . 

. · . ,. ~ 

·. : EXPED1ENTE 
Offieio: .... 
Do Sr. ·1° Ser.retario do Senado. de 3 do. co:-renf.e. en

·dando o projecfu dacruellà. Casa dQ ·cop~e~o }'iaci~nal , í!;brin-
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H 

do cr·ed'ilos m·cessal'ios )°Jara o t•um1.n:üncnlo . il}t.cgral dà~- . 
cla'IJ·sulas rlo T1·atado rJe' Berna. - A Commrssao rle Fi- · 
mmcas. · ' 

'mus do AJin]sterio da Via<.;ão r> Obra~ Pnblií'as de 3 do 
correnJe, rrmcttrndo as !;CguintP.i; 

.· AfENSAGEN&· 

Srs. Membros do Congres3o Naeional - Tenho a honra 
de submetter á vossa escla.recida eonsideração o assumpto 
constante da exposioão qúà; me foi dirigida pefo Sr. ininistro 
da Viação e Obras Publicas·; sobre a neeessidade da conees3ª-°· 
no corrente exercicio, de um credito supplementar á dotação 
orcamentaria da verba 6ª. I - art. 52 da lei n. 3.991, de 5 
de ja.neiro do corrente ann-0 :· «Materiab ·- Combustível -
Jubrifi~ntes e .estapa~ - na importancia de 10. 76'6 :·6·55$900. 

Rio de Janeiro, 2 de agosto de 1.920, 99º da IndepeJl(fen
cia e 32" da Republica. - Epitaeio Pessoa. · · 

Sr.· Presidente da Republica - Em .otfieios datados~ de 6 
~·-30 do corrente mez. o direetor da Estràda de Ferro Central 
do. Brasil expoz. a necessidade de ser aberto um cr_edito na 
importancia de 10. 766 :655$900, ·:mpplementar á · dotacão or
çamentaria õa verba 6•, I. do corrente exereicio cMaterisb -
Combustível, Ilihrificantes. e estopa. - dada a alta, aetua1.:.. 
m1mtc verifieada no mer.eartó,' dos precos por que tem de ser 
sdquirido o .combustivel de que necessita aquella Estrada, e 
qtle tornou insuffieiente a referida dota0ão. Com e.ffeito, a 
vorbn votada pelo Congresso Nacional. na import.nncfa de 
.20. 000 :000$, foi calculada no presupposto de que o 
··preço do· carvão e do oleo combustível se mantivesse 
na11 condições médias, como se VPriffoou no mez de dezembro 
do anno proximo findo, hypothese que eff Pctivament.e era 

~ admissivel, 1?-m virf.ude dos .rlados obt.iilos de normalizaeã.o. 
que cada dfa -se. acmmtuava nmi l.ransporl.~s. O prr.c.o do ear ..... 
vão era. Pm fins de <le2embro. de $ 2f,50 dollnrs, ouro ame
ricano. POl' tonelada, entregue no Rfo ·de .Tn.ntliro A o ílambio 
sobre ~ova York regulava 3$700 por doilar; a . tnnelada de 
narvão r.ustaVR ass1m 79$55J). Actualm1mt.ü, no mesmo tempo 
que o pr~co se elevo\l para $ :J!) dollari;;, o cambio ·sobre ·Nova. 
York baixou dP. fnt sor-te que um dolt~r csf.á custando 4$800~ 
resultando destas:' dua8 circumstancia·s que o custo eficctivo óe 
uma tonela<la de carvão. entregue no Rio dP. ,Jáneiro. é de 
168$, pre{>,,-0 muifo superior ao que vigorou durante a ·guerra, 
nos. perior.içs- agudos da crise .de carvão. Ha, assim, a· de:;pro
po~1tada d1ffe.ren<;a d~ ·88$450 entre o Tire<,:o actnal e o que 
foi calculadC\ para a dotação orc;amenfa.ria. Quanto ao oleo. 
combustivel aconteceu o seguinte: . ~ preco de uma tonelada. 
que em dezembro foi de $ 25.50 dollars. actualmente se eleva 
a $ 35 doHars. apresentando ásgim o augn:iento de $. 9,50 do1-
·1ars, que a baixa do cambio na proporção acima indieada ag-
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grava. de um mo<lo- extraorâinario. A f3implés exposioão de::_: 
seg factos está -indicando que a_ verba votada: pelo Congresso 
Nacional não é sufficiente para o corrente exercicio, uma vez 
que o consumo da quantidade de combustível previst~ é obri
gatorio, dada. a necessidade de se fazer far.e ao -cresceí.1te au
gmento .de transporte á. rea.Jizar-se; a menos que não se queira . . 
pela reducção do c-onsumo de combustivel, diminuir a -capa
ddade de exportação _dos -productos das zonas servidas por 
nqu~Ua Estrnda, aearretand-o-lhes vultuosos prejuizos eco
n,omieos e íinànceiros, perquanto o consumo de combustivel 
por unidade de trafego está reduzido . ao minimo - possivel. 
procurand-o-se, ainda, substituir o con~nmo - d~ carvão pelo 
da lenha, em todo~ os serviços em .que isto é praticamente rea
Iizavel. -Torn_a-se, poi~, indisp,ensavel a ab~rtura d.e um 
.credito supplement.ar na importancia d e i O. 766: 655$900, 
('onforme a demonstração abaixo: - · · 

i) AtJquiKi~ãO de ·lenho.:_ 

t .-100. 000 m3 a 6$800 ·~ •.• -.: i ·. ltSO: 0.00$000 
Recebimento, ttanspol'te 

guarda ~ supprimenfo 
âs 1 o e o m.ou v as -
1.Ht0.000 m3 a _1$640. i. 804 :00~00-0 9 . 284 :000$000 

'· .. _ .. 
_ 2} Carvão :-

American~ recebido ~té :3'o -
de junho da ·. Compa
nhia Nacional de Na
vegacão Cost~ira 
33.993 toneladas -..... 

De Cardiff encomme.ndado a 
F. de Siqueira & Comp. ; 
- 20.000 toneladas a 
161$90i . . . . . .. ~ .. 

Despezas de - de.i;cargn, re-
- r-e·bim~nto e carga nos 

vagões (la Estrada. -
20 ,000 a 6$000 . .. ~ • , . , I . 

Quanti.dad,"' necess-aria. além 
da encommendada·, para ·-- -
o serviço do tra.f ego ~tté 
o fim do · anno - -
56. 000 · fanelada.s - a · 
168$000 . . • . . . . '-.... 

Despezas de desaarga, - re
cebimento e càrgá -nos · 
vagões da Estrada -
56. úOO.. ·toneladas"· a 
§~000 . . - ....... . 

· ..... . 

, · 

3. 438: 58i$47~ . . 

:l . 23t! : 1115$622 

i20: 000$0-0'0 , ; . 

9.~-08:000$000 

· - , . 

336 :000$000< .16 .. 540 :727$10-0 . ' ,,.· . • ,_ • . 
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. 3) Oleo comb1utivel: 

Qua~tidade recebida e con
sumida - 12. 400 to-
neladas por . . . . . . . . 1 . ezo :000$000 

Quaaj.idade encommendada 
para este exercício -
18. 060 ton.eladas . a 
155$000 . . . . .. . . . . 2 .599:000$000 4 . 2i9 : 384~H50 

4) Coke: 

· Pal'a :tundição e carvão de ' 
forja . . , . . . ..••..•• 193:870$-000 

I 

5) Oko: 
Lubrificante e estopa .. : .. 

. :rotai. . . . . . 
\" Prba votada pelo 

gresso NacionaJ 
Con-

• .. 

. . . · ............. . 

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

528:674$650 

30.766:655$900 

20 .QQ0:000$000 

Tmportancia e do credito 
supplementar necessa-
rio . . . . . . . . . . . . . . . . .. . • --: . . . . . . . iO. 766 :655$900 
Tornando-se. pois. indispensavel a abertul'a do alludido 

r-redito para o ~usteio da mt:'ndonada via- f errea. no corrente 
armo. t.enho a honra de propôr-v-0s se.ia solicitada ao Con-
!.!resso Nacional' ·sua concessão. · 

Rio de Janeiro, 2 de agosto . de i 920. 99º da Independen
! · ia ·e 3?º da Republica. - J. Pires do Rio. 

Sr!! . memhros do Congresso Nacional - Tenho a 
l 1: 1nra de subm&f.ter· á vossa e~clal'ecida consideração a in-
1• lusa. exposi~.ão a~ rnotivo.s que me dirigiu o Sr. ministro da 
Yiacão e Obras Publicas. sobre a necessidade da abertura do 
<·•·edito d~ 352 ': 000$. suppleme:ritar ' á vifrba 3a, art. 52 da lei 
n. 3 . 99t, de 5 de Janeiro do corrente anno, -para attender ao 
··xcesso dP. despeza~ com os alugueis de casa, transporte de 
pessoal, substituições e vantagens regulamentares e material 
<!nm· formulas impressas, visto ser insuffic'iente o respeeti~ . 
crr.dito da vigente lei orea~entaria. · 

Rio de .Taneiro. 31 de julho de i920, 99º da Independen
cia e 32º da Republica. - Bpttacio · Pess,,a: 

Sr . Presidente da RepubliÓs .- Tendo o Congresso Na
cional, na elaboração da vigente lei orcamentaria, verba 3•,· 
ar! .. 52 da lei n . 3. 99L de 5 de janeiro .do corrente anno, res-
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tringido os creditos para algumas das suh-consignae}ões da re
ferida verba. torna-se necesisaria a aberti.1ra de credites 8UP
piementares para attender · áo excesso das despezas ·até o fim 
do corrente anrio, no total de 352:000$000. O augmento sem
pre crescente dos ah:iguêis de casas destinadas ãs esta<;ões.· te
legraphicas exige um reforco· de '150:000$, supplementar ~l _ 

sub-consignação «Alugueis de casas, etc.>, do titulo -· Ma
terial :_ linhas e estações. A.s 'despezas decorrentes com as 
remoções. e ue_signações indisp·~nsaveis ao serviço, com o des
envolvimento das linhas-telegraphicas. justificam o augmeJtto 
do credito de 25 :000$, aupplementar á sub-ccmsignação c:Ma
t.erial> do titulo - T!-anspt')rte do yessoal . . As substituiç5e::: 
imprevistas de funccionarioa que entraram· no gozo de li
cenças concedidas ·em virtude. do art. 19, da lei n. 4. 061, d~ 
i& rte janeiro do corrente anno, demonstram a. necessidade de 
um augmento .de 27 :000$, 3upplementar á sub-consignação 
«Substituições e vantagens .dos arts. 423, 426. 427 e 428 do 
regulamentol-. t'ftitfto ~Ajudas de custo e vanfagens regula-. 
rnenf.areB>.. A sensivel elevação do preço dq,, p:spel, :com a 
creacão de novos modelos destinados á esc:r,ipturação por par
ti.das. dobradas e o crescente augmentc do· consumo dos im
pressos usados pela Reparticão Geral dos Telegraphos justi
ficam a necessidade do credito de i50 :000$, supplementar · á 
sul>--eonsignação .:Material com formulas impressaS> do fj.: 
tulo <Material - I~innas .e estacõe5:t>. Attendendo-se ao que 
fica exposto e tendo--se em consideração a minuciosa infor
mação prestada pela refei:-ida repartição, em officio n. f . 782. 
de 16 do c'orrente mez, junlo por cópia, jt!sUfiêa-se plena
mente o pedido do credito rupplementar no total de réis 
352 :000$, destinado ás sub-consignações acima indicadas, da 
verba ~·. art. 52, da vigente !ei orçamentaria. e. aasiin, pa
rece-me qüe o caso deve ser i:.nbmet.t.ido t\ t'esolnl}ão do Con- · 
gres::\:· Naefonal . · ·· 

. de ,Janeiro, ~i de jnlho c'lf\ 1920. 99º a Independeneia 
í' 32º Reymblirn. - J. PirP.s do Rfo. - A' Commissã<1 de 
Finan.()as. . 

Da Chambre de Cnmmerce Francaise, enviando um re
querimento do agente da Casa Franceza Prior, afim de obter 
iiue os vinhos e~pumantes não sejam equiparados aos vinhos 
1 !e Champa~fl. - A' Commiseão Especial de Reforma -Tribu-
1 ~ria. 

Vae a imprimir o .~eguinte 
PARECER 

N. t5-·1920 
'-. 

lrtdefere o requerimento de Franéiaco Ago1ffnho da ()unha e 
D. Jtaria Agostinho da Cunha 

Em 20 dP nutUbro d~ t 913, Francisco A89stinbo da .Cunha 
F' D. l\f a!'ia Agostinho cl'il Cunha, da cidade do .l\io Branco, ··em 
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)!inas Geraes. requereram o paga~cnto do sold'1 a qué dizem 
ter àireito na· ~iualidad(• de her<leiro~ do alferes Agostinho 
Bernardes Simõc:::, já fallecido. 

Os peticionarias. provam. em documentos que juntaram i 
petição, ~erem os propl'io.s hecdeiros daquelle official, que 

.. scrv1a na. p1?imeira companhia -;fo 49º batalhão d.e voluntarieis 
<la Patria, que fez parte do Exercito em operações na guerra 
do Paragi.rn::. sob o . -commando do tenente-coTonel Antonio 
l\Jnrfin~ rJc Amorim Rangel. '. · 

O alferes Agostinho Bernardino Simões moreu no dia. 22 
de :-etembro de 1866. ua guerra do Paraguay, sendo causa de 
sun. morte g!orio~a .o- ferimento por bala inimiga no ataque de 
Curupaity~ 

Os reql:ercnlf.~: ficaram orphãos na idade infantil de qua ... 
tr·o armo o primeiro F- dous annos a segunda e a viuva dona 
Franciscn Ro~a da Cunha, ~senhora virtuosa, mas de pouca 
expcriencia e instruci;:ãm·, no dizer do reqµ.e,rimento, ignorou 
rnmprc o direito que ll1 · cabia ao solào do'?marido que pere-

-rera na ·defesa da h•Jnra e da integridade da'Patria. 
Só em HH 8 ~>s herdeiros lP.mbraram-..se. «a conselho de 

amigo~», nos ter-rnoi;.: dn reqú.erimento, de ped1r a relevacão da 
prcscripção do direitn a percepção do soldo. 

Sujeito o requerimento ao estudo da Commissão de Ma
l'i:1ha 2 Guerra, foi esta de parecer que a «:Commissão de Fi
nanças rernlvessc rnbrc o caso de que trata a referida petição 
como julgassn m~lhor E mais conveniente aos interesses do 
Thr.souro Nacionab, instruindo, porém, o mesmo parecer o re
qurrimento dos herdeiros com a. declaracão de que os ~do
eument.os provam a verdade de que allegam e lhes poderãfl 
sr,rvir pnra ~e- habilitarem á percepoãn, não do soldo. como 
requerem, mas dP. meio soldo, caso se.ia concedida a relevação 
da p1•eserip0ão ~m qu~ incorrernm para satisfazer ns e~en
d as da lc;:.:·i~laçih sobri•. pensõPS gracio.rns instituidn~ P§Ut l~i 
Je noyr.mbro de 1827~. li . 

• .\rcrrseontando, ainda. a Commissão de Mariuba P. Guerra, 
no parnccr dn qual fcn nelutor, o seu illustr·p PrP.~idrnte cm 
i9i:{ - o ex-Deputaco Hodolpho Paixão - quc:> i;e trata do um 
favor solicitado por filho~ de um brnom11rit.o r--r>rYidor <la. 
Pa!r·ia, mo.rio r~m sua d.-.rr:sn r. desafronta nn. i;nrnrra que (\Ha 
fi)ra obrigada ~1 movl'l' ao dict.ador do Parnguny " que graças 
flr.,f.~ or>dem term sido concedidas :i outros herdeiros ctc offi
e iat's mortos rm rombatP durantr. nqu0lla cruenta e prolon
gada luta exlcrnn ou nn defesa, da RP.publica ou ~N1 Go,;, 
\'erni: l<'p-ab>. . 

Yindo o requerimento ;i Commissão de Fínanç::u::, soli
citou Pstas informaçeõs ao Sr. Ministro da Guera. que. em 
üfficio de 19 de julho proximo passado ao Sr. 1 º Secre.tario 
da Camarn, disse «caber-lhe communicar. para os devidos 
fins. ser. em these, contrariõ (t relevação das prescripções. 
eonforme se verifica do aviso que enviou ao 1\linisterio da 
Fazenda, em 1'5 de dezembro ultimo, sob n. i.842». -
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/\:ccre5centa o Sr. Ministro · da Guerra que, «estabelecendo 
a ld prazos para o exercicio <le um_ diI:eito comminando a 
p.ena de perpa de~e direito quando o exercício se não deu den
tro do rcs-pedivo prazo. attendeu ao · interesse geral de ordem 
jurídica, evitando ·qu(': venha existir a iustabilidâde social pela 
interrup~ão de um dü·eitG abandonado pelo seu titular~ A re:... 
levação, pois, da penalidade ·viria, em regra, annullar ~ 
vantagem apontada». . . · 

4'Além disso, diz ainda ·o Sr.· l\iinístro, no caso particular, 
a:"; dee-i-sões pes~oaes trazem sempre o grande inconveniente de 
soluções isoladas ce c.àI'acter pref erenciaL muitas veies sem 
justa causa e em to-das· ellas contrario aos interesses dos cofres 
publicos ~ E. ainda, é sempret um precedente· a invoêar em 
<:.asos futuros, jgualmeilt.e injustificaveis, sob a allegacão con ... 
stante de . identidade de situaoão, cujo fundamento : tem sido o 
favor pessoal, a. graça. legislativa.» · 

Ccrnclue o Sr. :Ministro a informação declarando qtie, «em 
face da jnstiça moral contraposta á justioa legal, não se torna 
desejavel est.a.belecer duas medidas para casos igua·es» . · 

A .Oommissão de Finanoas, attende.ndo a essa informação 
da administração publica, na: defesa dos interesses do The:.. 
souro, con.corrla em se estabelecer como regra a negativà aos 
pedidos _para essas revogaoeõs parciaes da lei a·eral das :Pre
l5CI'ípções, sendo de parecer que na. hypothese ·Seja jndeferido 
il requerimento. · · 

Sala das Commissõe~. 3 de agosto de i 9'20. - Carlos. ú'te 
Campos, Presidente. - Alberto- Ma·ranhão, Relator . . - Ci1i.ci..
,nato B1·af/a. - Balthazar Pe'reira. ·- Souza Castro.··-. - A. -
Carlos. - Octa·vio Rocha. - Sampaio Co-rrêa. - Oscai· 
Soares,. - Ramfro Braga. - Octavio .. l.!.angabeira.1 ,_ .Josirw. 
d1: .4.ra·ujo. - Celso Bayma. . · · 

Vac a imprimir o: seguinte , 

P~OJECTOS 

N. H A __;'\ 1920 

J:.'~tabelece (Ja.rantias pai•a os vpera:rios ' e diaristas da Re
pa1·tiçáa de .Aguas· e · Ob1•as. Publicas, e dá outnis p1•ovi
dcncias, c01n emenda cont-ra1--ia da Commissão de Pi-

J ~uinças · · ,. 

O projecto n. H, de 1920 estabelece· varias providencias 
~speciaes com relação aos operarios e diaristas da Reparticão 
dt'. Agu:ls e Obras Publicas do Districto ··Federal. . . 

V.arios projectos tem sido apresentados no sentida ·de e:;
tabelecer uma situaÇão especial para. os funccionarios desse 
serviço, de caracter· ~ocal, ora · sob a jurisdiccão do :Ministe-
rio <la-Viação e Obr~s Publicas. · . ,. · · · 

_ ·· -~ ·decreto n. 128, d~ _i9~8, .C<Juip~r~v~ os dia:r.ist,as . da :re-=· . 
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1 ::uLição, em direitos e regalias, ~1os jornaleiros da Estrada 
de Ferro Central do Brasil; os mestres e encarreg:a-;ios da:; 
differentes officinas ao encarregado geral das off1~mas ~e 
locomoção da Estrada. de .Ferro Central ref_er1da, t1-
cando assim como titulados. O art. 3~ desse proJecto esta
belecia que nenhum diarista que contasse mais de dez annos 
<le serviço poderia ser dispensado sinão em ·virtude. ~e in
queri to administrativo que evidenciasse sua culpab11Idade. · 

Não logrando vencer esse pro_.iecto, surgiu o de n. 171, de 
1919_, estabelecendo mais ou menos o que dispunha o de HHS 
citaoo. 

Este projecto n. · f 71, foi approvooo pelo Congresso· e 
submettido á sancção foi vetado p.elo Sr. Presidente. da Re_P~

. blica, estando as razões do véto public~dªs no Diario Offteial 
de 1 de janeiro do corrente anno, pagina 23. 

O fundamento de .ter o Sr. Presidente da Republica ne
gado sancção foi o de estender esse projecto a empregados 
da Reparti~ão de Aguas disposições do regulamento da Es
tradn de Flerro Central ·do Brasil que haviam jl'.\ sido revoga
das pelo p-roprio Congresso Naci9nal. 

Quando esse véto ainda depende de solu~ão do Congresso 
>~acional surge o projecto n. H, de 19'20, ora submettido ao 

. estudo desta Commissão. 
Este projecto pede muito mais q.ue os ant.eriorés. 
Assim, pelo a.rt. i º, quer cjue os operarias e diaristas 

que te:Dha.m ma.is de ci:noo amws ·de servico não possam ser~ .. 
disp.ensados sinão em virtude de processo administrativo, re
galia de que não gosam os funceionar1os titulados, que só 
adquirem estabilidade depois de 1 O ánnos de serviço. 

No art. g. o projeeto determina que os emp.regados não 
titulados, que contarem mais de 20 annos de serviço, e so. 
acharem impossibilitados de servir por molest.ii:: ou yelhiCt! 
s~jam dispensados do postar · percebendo vencimentos inte
e-raes. 

E' uma aposenLadoria com todos os vencimentos aos jol'
Ilaleiros invalidos com mais. de 20 annos de serviço, quando 
O!'õ titulados só tem direito A .taes regalias depois de 35 annos 
de effectivo servico. · 

O projecto concede, pois, favores exaggerados aos em-
. pregados de um serviço looal, quando melhor fôra aguardar -
que à Com.missão encarregada de estudar a situaoão .de todos 
GB !unccionarios apresente o seu projecto geral de equipa- . 
i·acao. 
- Por taes fundamentos pensa a Commissãu de Finanças 
que o. proJecto n. H, de 1920 deve ser rejeitado. _ 

Sala das CommissÕ'es, 3i de julho de 1920. - Carlos de
Campos, Presidente. ·- Octavio Rocha. RelatOr. - Joaino de 
Arau.io. - Osca.r Soares. - Octavio Mangabeira. - .Ramii-Q 
Bray(J,. - Alberto. Maranhão. :- Sow;a (JQJ;tro. -. A. Cat'Zo1. 
:-- Baltha.:&ar Pereira. Cincinatc Bra.Qa. qeiso Bap~ •. ·, 
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. .PRO.DCP1'0 N. H; DE :1.920 

O Congresso Nacional resolve: 

Art. t.º Os operarios e. diaristas da Repartição de Aguas 
e Obras Publicas que, não fazendo parte do funccionalismo, 
tenham mais de_ cinco annos de serv.iço, não .. poderão ser dis
pensados, sinão em virtude . de processo administrativo,, onda. 
se. evidencie falta-·grave que os inhabilite de continuarem a. 
(;xercer o emprego~· • 

Art ~ 2. º Os salarios passarão a ser de 8$, 9$ e :i.0$, respe
ctivamente, para. os operarios com officio: de- 5$ e ·6$, para 
os serventes e trabalhadores; ~ . de 2$ e 3$.. 'p1ira os aprendizes. 

Art. 3.0 Jui porcentagens extraordinarias pagas em vir;,, 
Lude. da lei n. · 3. 990, de 2 de janeirc· do corrente ~d. serio 
extinctd-s quaDdo o :forem para os demais empregados do 
Estado. · • · . · 

_ Art. 4.º AB horas de serviço não poderão exceder de oito 
pot> dia ou 48 . horas por semana. ~ . · ~ 

Paragrapho unico. Aos operario·s designado$·_ para;·,· per
noitarem na repartição, . afim de attendereui ·aos servicOs 
eventuaes, será abonada ·imp.ortancia igual· ao- dobro do sa-
lario que percebem. ·_ · . . · · · 

Art. 5~<> Os empregàdos não: comprehendidos no · art. 2" 
serão incluidos nos quadros . com as denominações 'Í'}e · ti
verem por occasião-dl\ approvação da presente lei, uniformi
zados os seus salarios ...... deotro de suas respectivas categor.ias, 
sem. no entretanto, haver a Disnor raduc.cão ~os· seus salarios. 

Art. 6. º Os actuaes encàrregados e mestres de seceões e 
o!ficinas, passarão para o q\ladro do funccionalimo-, com: os . 
vencimentos equiparados, de accõrdo com o artigo ·.anterior .. 

Art ." 7. • Os operarios designad9s {>ara auxiJiarem os eJ!.- :, 
carregados e mestres. ein suas attribu1_gões, terao uma grati
f icacão de 2$ dia.rios e serão considerados operarios . espeeiaes. 
devendo essas escolhas obedecer ~empre ao criterio· da com-
petencia. · - - · · 

Paragrapho unico. ·As· vagas de . encarregados e mestres, 
:-erão preenchidas sempre pelos oper8l'ios especiaes. · --

Art. 8.° Fica o ~Governo autorizado a o-r~ar 'uma 
( :aixa de Pensões, nos moldes das já existentes na casa d.a 
~oeda e Imprensa Nacional, para o. qual contribuirão obriga
wriamente todos 08 empregados não titulados. . 

Paragrapbo unico. Será presidente da referida, caiu. a 
chefe da contabilidade e tbesou!'eiro o thesoureiro da repar-
ticão. · ... _,., · 

. ArÍ-. · 9.~ Todos os : empregados n~ tituladas, que contarem 
:ma is de 20 annos ·de serncõ e . se . acharem impossibilitados, 
por rnol~tia OU· .velhice, ae continuar a trabalhar. "serio. 'dia-
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pcn:'iados elo ponto. percebendo integrae~ cs vene imentos q~~ · 
ar lualmen lc lh e:-; corrtpcicn1: 

Art.. ' 10. Ficrt o ~overno autorizado a abrir o credito nc
c1::~$ario ú (!xcr.uc: ão ela present<~ lei . 

. .\rl . 11 . Rcvcgani-sn as d i:mosiC,Jõcs em contrario. 
Sala das 1;essões, 31 de maio de 1920. - JJendtJs Tavares. 

1-"i:r,11 u.~ f 1.1t't;fls â1: tt:n·t1 para o. (~,1:1~1·ri frio rl1~ f!J2·f, cúJIL pureec
r~·s d rl .-:; Com:mi,~sr)es dr! Jfarin lw e G-uei·ra e .de Finaw;as 
SrJ fn·1~ us e: 1 11 ~·nrias offeN:ddus t"'lll ;] '' di$cus.~· ti.o 

. -
P.·\!\ECER DA COMMISS.'-0 DE :MARINHA E GUERR/.. SOBRE .\S E..\!E.."'

DAS EM 3 .. DISCUSS.~O AO PROJECTO: N. 79, DE t920, QUE FIXA 
AS FÜRÇAS DE TERRA PARA O EXERCICIO DE 1921 

. Emendá ~. -1 . 

Acci'escente-se : 
A.t.. ~ Os actuaes instruclores da E5cola de Ape~·(ei~ioa

iuento serão mantidos t.;.os seus cargos emquanto bPm servi
l"em, sendo substituídos pelos ·que p'Bssarem pela:; Escolas de 
1'.:staclo'-T\faior, Apert'eit-camento, no caso ·de vaga . 

Rio, de julho de 1.920. - Octavio hocha. 

. . e; 

. Pelo arL 13 d a lei n . 4 . 028, de iO ·de janeiro de t 920; fo i 
o Poder Executiv.o autor-izado a transformar o Curso de Aper
foicoamento de. Instrucção de Infantaria ·em Escola de Sar
gentos dessa arma. Pelo .art. 8º da proposta do Poder Exe
cutivo. t•m questão, já adoptada pela Camara em 2º turnoJ a. 
officialidarle dessa. c~cola e das duas outras que serão crea
das, no Rio Grande do Sul. uma - Escola de Sargentos de Ca- · 
vnJiario, outra - Escola de Sargentos de Artilharia de Cam
panha, deverá ser recrutada entre os ·orficiaes que concluirem 
com boas not.as, o cu~o da Escola de Aperfeiçoamento de 
Officiae8, <• de Estado-Maior ou o de Revisão. 

A P.mcnda visa manter os nctuacs inst.ructores do Curso 
de Aprefoii;.oamento da Instru~ão de Infantaria, a ser trans
formad:i, como instruotores da Escola de Sargentos dessa 
::1 rma. quo van ser organizada, emquanto bem ·servirem. 

Os actuae!': instructores do Curso ·de Aperfeiçoamento da 
Ilistruci;.t:i,o ·de ~nfanta!"ia foram providos ness~s cru.·gos, ·sem 
coucurso, por hvre nomoacão do Poder Executivo. Nenhuma 
k Rão, portanto, soffrerão em não sendo aproveitados na re
forma qun vae ter togar. Accresce quo, os cursos da Escola de 
.Aperfeiçoamento de Officiaes, de Estado-Maior e de Revisão · 
já estão funer.ionando, inaugurados .em 7 e 8 de abril· destê 
anno. .\ E:-!cola de -"'. .. perf eiç.oame:nto se destina· justamente a 

/ 
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completar a instr.u~cão dos of ficiáes . do Exercito e aperf ei....; 
çoal-os como · inst.ructores e. comma:qdàntés das _.pequenas. 
unidades.· De toda vantagem· será a .adopção. dq ml3tnodo da.. 

' proposta do Poder Executivo, ísto; é, • de tirar.· os instrqétQr.ês 
das Escolas de Sargentos dentre· a .of~icialidade que concluir 
com boas :nota·~ o curso .desses. estabelecimentos militare.s,: não · 
'36 pP.Jo eriterio da. . competencia de que terão dado prôva· º" 
1·eferido.s officiaes, .sinâo .tambem :pela conveniencia da uni-· 
rorro,idada do . systema .da instt>uécão na tropa. . . . · · · 

:Por estes fundamentos a Commissão de 'Marinha ,e Guerra 
opina pela rejeiçã(). dâ. e.~,~~da n:. . . i. . ·- :.., · ._ .. . 

Emenda n. 2 
"' Accrescente-se :· ··· . . .. 

. ·" . ... ,· ... . . . .... . .. r .. . . ··· . . 
. Art. 1 . º Os officiaes de . 2" linha, qu o servirep-.l -em juntas 

de 'l~·evjsão, . recrutamento e. sorteio e alistamento mili~;.u-, .Ql.le· 
t.iver:em . mais de cil)co .a~nos . óe serviç'ô arr.egimenf.ad~ _n~ : 
Exercito qe. i" linha e '.serviços · militar~s em eampanha, ~erão 
mantidos :e1à seus. cargos por. :cineO mm.os, podendo ser recon- . 
.:luzidos emquanto ~bem · seriireqi. · · · · . , '.- ·: . . · 

Sala das sess~s, 9 . d~· julho de· f 920: ...:... Octavio. lf.oclw.. .. ~ , . . . ' 

O~ cargos de membros das-~untas •de alistamento, revteão 
e sorteio ·militar · são-. ·de nomeação, ·coliforme . estatue -' o de.;.. . 
ereto n ... :1.2.790, de 2· <le j!'.lneiro de f918," que regula o servioo 
militar. ·A emenda transforma esses lagares,. de .. oommlsáão, .. 
em permanentes, verificadas as condicões que ··estabelece. 
Ora~ .o · Poder ·Ei:eeutivo não .. deve ficar .desarmado da f&oul- · 
dade· legal de dispensar ou remover para outras comm:isst.ies 
os o~1io.iaes · das·: referidas .juntas sempre que seja· conveniente 
ao serVIco. pubhco. . · '1 _ . · 

Demais, ba a observar a desigualdade que crearia a ado
~ão .. da emenda: ficariam com estabilidade·· em· taes eommis
sões, offir.iaes de 2• linha,· quando dessa. estabilidade .. ·não 
gosam os officiaes , de 1 • linha que dellas fazem parte, po- ' 
dendo set' exonerados livremente. · . · 

Por estes fundamentes, a Commisslo de •Marinha e 
Guerra opina pela rejeição da emenda n. 2. · · . 

Emenda n. 8 

Acerescente-se ao art • . :t 0 : · • 

li.) de ' iOO _praç.às para a f" ambu1anci~.diviS1~nar.fa da . 
i~ <livis~ do Exercito, de aceõrdo com o quadro dõ- , etteotivo 
approvacto velo dec~ n; 'i3.430, de .22 de· janeiro de i9i9. 

Sala dás:. sessões, ·10: ·Cie .. j_ulh~ : de ·J920~'..:~ iiive~ii.amar-- ; 
tine·. · .,. · · .;. · · . ". '. .· ·· · ·,· 

e. ~.:vot .• v. 
-. . . . ' . . .. . : ..... ' . . :. .- ~ .. . ~ :. · . .! 1 ·~ • 

• ., ,,,.· · 
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. Al!ega o autor -úa en10nda a U('ee:;sidade de se jnicíai:- a 
constitui~.ão rlas reservas com pessoal sanitario do Exerc1.lo, 
tal romo se procede par.a as diversas armas, ~azendo-se m1~
tér àar o effoctivo cm praças~ pelo menos, para a ambulanc1a 
d!visionaría da 1 ª companhia de saude da 11. divisão do Exer
cito, com séde no Rio de Janeiro. Além desse objectivo, outro ' 
é visado com a emenda, e constitue o considerar-se essa am-· 
bulancia mmo nucleo . de instrucção das companhias de 
samle <la divisão. · A instrucção a ser ministrada ás praça~ 
dessa ambulancia é complexa e variada, pois .são ellas. dis
tribuídas pela .sua organisacão actual, em padioleiros, s1gna-
1eiros, enférmeiros e . ccnductores. Tal a justificativ~ da 
emenda. . . 

E' boa a. medida que ella manda adoptar. O serviço : de 
padioleiros não deve continuar a ser feito pelos musicos. 

Succede, porém, que ao Poder Execl)tivo cabe a com~e
teneia da distr·ibuioão da iorea do Exere-ito, estando hablli
.tado com dcmentos para satisfazer à. providencia alvitrada. 

O Ministcrio da Guerra agirá no sentido de at.tender con
·'·enientemente o serviço, 'não só quànto á 1ª divisão, como re-
Iatfvamente ás 2ª, 3ª e 4& divisões. - · · . 

As 42.808 praças fixadas, permittirão a organisaQão das 
referidas' ambulancías, como convém. . · 

A organisacão ·do serviço de saude do Exercito preoccupa 
o Governo. O Ministro de Estado ·da Guerra, Dr. João Pandiá 
Calogeras, na introduc(~ão do seu relatorio · re~entemente . 
apresentado ao Sr. Presidente da Republica, escreveu, á pa
gina 67: <4:Quarta ordem de cogitác;;ões constitue o servi'}o de 
saude. · 

Cumpre dar-lhe o que não iem; organisac;.ão adequada ~ 
guerra~. 

O objecf.ivo <ia emenda ser.á, portanto. attendido pelo 
pod«:r competente na remodelação do Corpo <le· Saude, .Que vae 
realuar. . . . . 

Por estes fundamentos, a Commissão de Marinha. e Guer- · 
ra opina pela rejeição da emendá n. a~ . . 

~ . . ; 

Emenda · ~~- 4 = ,. 
-~: '. 

'Ao art~ 1 ", !ettra. u) onde . convier: 

• • • dentro das disposiçõ'es· contidas no a1·t. 75 da lei 
Íl, 3. 67 4, de 1919, quanto aos amaUUt)l\Sf!!!. 

Sala das sessões, 10 de julho de 1920 .· - Mendes Ta-
pa»ea. · -
, O autor <ia emenda juEtifiea-a com a necessidade, que 
vê, de cvit~r intcrpretaç.ões diversas na cxecucão da · lei ei
"tada (3.67-í, art. 75) no Ministerio 9a GueITa: onda diz ·a· 
'.f,odQ ~ mome-uto sgrgem eons,ul~~s de~de · .1919, simplesmente 
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t>Dr nãó' ter sido regulamentada aquella lsi, dando em resul
tado avisos que se contradízem. 

A emenda é a re-producçãQ fiel cta· apresentada pelo no
b1·0 Dc.putado, na sessão de ..29 de maio proximo findo, . ao 
projooto n. 83, de 1920, e rejeitada na sessão de iO de ju-
1110 corrente. 

O quadro de amanuenses · do Exercito foi extincto em 
virtude do art. 1.º lettra t~ da lei n. 4.028, de' 10 de janeiro 
de i.920. A lettra · g-do art. iº da proposta governamental 
em questão, estabelece, entre 'os elementos que constituirão 
8!,; roroas de terra para o e:x-ercicio de i92t, os sargentos 
amanunses de iª linha existentes (49 de f 11

· classe e i27 de 
2' classe. Decreto n. 13. 134, de f 6 de agosto ds i9i8 e lei 
n. 3.67í, de 7 de janeiro de f919)~ preenchidos os Iogares 
de ~noarregados de escripta nas repartições militares, segun
do ""' novo regulamento a organizar pelo D. G. , obedecendo 
ás seguintes zoD:Elioões: I- o total de praças empregadas 
nos eerviços de · esccipta, inclusive os amanuenses, emquanto 
restarem, não excederá rle 204; .II -. as vagas existentes e as 
que forem oceorref!do no. numero acima serão preenchidas 
por sargentos de tropa, que satisfa.Çam -as ~ondt;iões de ha
bilitaoio a estabelecer if:que· eontem, pelo menos, dous annoe 
de bons seryioos "'na ti:opa. _ . · . 

A mater1a será, por conseguinte, · regulac\a definitiva
mente. como convém, ees~ando as. interpretaç6es diversas a 
que se refere o autor da<'· emenda. · . 

Acoreace que a emenda incide na prohibição do art. 40 
da Constituição Federal. Tendo sido rejeita\:la. na actual ses
são logielativa, não poderia ser renovada, e nest.e caso não 
póde ser oonsid~ada. · . · '- · . 

Por eat.es. . fundamentos a Commissão ~e Marinha· e 
~uorra opina . pela rejeiçãp da. ~menda n. 4. 

E•~ n. G 

. :Ao art. t ~, lettra e) : . . . . 
· Môdtflque-se o quadro dos offÍeiaes de· 2• iinh~ em 

~ervlco1 conservando-se os 20 eoroneis para chefes <las de
logaaias de 2• linha em-todos os Estados, visto não ·pareoer 
conveniente entregar taes cargos a capitães. que· terão acção 
de oommando sobre officiaes· de· patente superior. 

Sala das sessões, 10 de ·jniho de i920. - Mendes Ta-
·varea. · 

-·! 

Não procede. a razão apresentada . pelo autor da .. emenda, 
constante do corpo da mesma, p'ra modificar o quadro dos 
offfoiaes de 2 ... linha ~m serviço, conforme o preceitua~Q na 
iettra e do art.· iº, da proposta. Em nada soffrerá a hierar
chia militar com a providencia. gqvernamental, que- _entrega 
i:i capitães a chefia das delegacias dos ;Eet?-d9s, qu~ não são 
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séde de regiões, porque o serviço ficará centralizado na séde 
das regiões e o coronel chefe áa delegacia ahi será. quem 
dará as ordens, lendo os capitães a simples incumbeneia de 
transmittil-ae e . e·ncamin.ha.r .o-... expediente. Nenhuma accão 
d(\ com.mando terão sobre officiaes de patente superior . 

Com a adopção da emenda, soiJreria entretanto, o The
souro Nacional. A .medida que a emen<ia vi$a ,alterar teve 
naturalmente em vista . a economia, e foi adoptada por tel' 
o Congresso Nacional o · anno passado estabelecido que 06 
O!fficiaes . de 2" linha teriam ·vencimentos de eff ectivos · de 
! a linha, quando chamados a taes serviços. . 

Por estes fundamentos, a Oommissão de Marinha e 
Guerra, opina pela rejeição da emenda n. 5. 

/ -Eme'IUl,a ~ 6 

Ao . art. 9" accrescente-se o seguinte: 
Paragrapbo unico. Taes offíciaes, bem como os Sena

dores; Deputados Federaes: . ou quaesquer outros que exer
çam ~argos e6tranhos ·ao Ministerio da Guerra, ti~ão Per'-:.· 
tencendo ao quadro supplementar da.a respectiyas .armas, re
gressando dos quadros ordinar-ios quando . cessaram suas 
com.missões e mandatos. · · 
· · Sala· das sessões, 10 de · julho de t920 ~ - Mendes ·_ :t·a
vau. / · · " --- · ......... 

Os officiaes dá Exercito, em exercicio de mand&to3 el-e
e tivas ou em des·empenho. de fUIJ.ccões estranhas ao Mini~~
rio da. O-ue~ra, nQ regimen actual . (le quadros, são ~las.uf1.,;, 
ca.dos nos· corpos ~em -effectivo .. Não abrem vaga. A emenda 
estabelece ·que taes ·officiaes passarão para o quadro sup-; 
plementar das· respectivas armas, voltando aos quadl.'09 or~ 
<iinarios findo o manda.to . ou . commissões. 

Abre, portanto, o quadro sup.plemantar, que é limitado, 
tornando-o indefinido. Seria ·uma medida onero~a. pelo au
gmento de despeza ·:-que acarretaria. sem se;- passível meBIW) 
uma p.revisão orçamentar.ia. Demais, ;;eria. uma medida in
conveniente; ad:optada a emenda como está redigida. O Go
verno que quizesse promover dat~rminados officia.es ou evi .. 
t ar-lhes ·a com-pulsorià, ficaria -~om o recurso de nomear 
off1ciaes- para servir em outros ministerio~. Estariam aber
l-<16 -as . vagas desejadas e· consequ~ntes promoções . 

Na sessão de 16 de junho praximo pa:>sado, o nobre 
Deputado autor da · emenda apr~-;entou projecto, que .,.~ce
beu o n. 50 - dividindo em duas pa.ries o quadro · ~:u 'e
mentar das armas no Exercito, :una fixa, e- a outra ..i
ctuante, • esta par a os . offiCiaes. qu(! não teem func.ções . ri~ . 
:Exercito, por ··se acharem defü~ afastados. 
. Oppqrtunamente estuda.rã .a CJmmissão de Marinha: e 
~a tai· projeeto. ~ ·o momento prpprio d~ apreQia~ a 
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~anfagem de modificar os quadros áétuae.oi de l)ffieiaes ap
provado pelo decreto n. 13. 653, de ts de .iunho de 1!JHI. 

Por estes ;fundamentas opina pela rejeicão da cmendu 
n .. , 6.: 

E'1i?IJ7Úla n. 7 

Ao :rat. 1°, lettra g> aoorescente-se :· 
Os vencimentos ãos aêtuaes ~manuenses . '.ao Exe1'6i~ 

'(soldo, gratificação, percentagens sobre iO e i5 annos de 
serviço, etapa .e diaria .a razã:o de 2$ cada uma.) ficam con
vertidos -em ordenado e gratificação. sendo dous terços pal"a 
o ordenado e um ter~ para a gratifieacão. 

Sala das· ses.s<ies, iO · <le julho de 192'0. Mendn Ta-
'vll'l'n. 

"/ - "' 

~ aeeeftacãó da. __emenda importaria em desemtliecet" nofll 
~manuenses do E:x:ereito a condição de pr.aoas de pret, reti
rando os ditos funccioil'arios do regimen geral em Qlle até' 
agora tem estado subordinados. Os 'P!l."oprios aspirantes a Of
i'icial são considerados praoas de pret e, não obstante terem 
regalias de of:ffoial, estão incluidos na ta.bella ·9·, da. proposta 
<le orçamento da despeza ~do Ministerio da Guerra, SUJeitos 
::w re.gimen geral .. pereebernfo soldo, gratificação e etapa como 
as demais praças. '.A.<Io}Ytar a emenda seria .esta.bel~er uma 
exeepcão '!)ara os amanuenses, que são sargentos ajudantes ou 
primeiros sargentos, conforme a sua cfasse; importari-a em 
-alterar a legi.slacão vigente .para dar regalias aos sargentos 
.amanuenses. regalias superiores _as que gosam -atê ()S aspi
Tantes -a of!iciã.l. Aceres~e que, a emenda . reprodlWindo em 
todos os se·us termos a. emenda. do ·mesmo autor, apresentada. 
na sessão de 29 de· maiQ proximo find'o ao projeclo n. sa, 
de f920, e rejeitada ·na sessão. de 10 do mez, corrente, não 
poderia ser· renovad'a na aetual sessãs· legislativa~ por inei
dir na prohihicão ·do art. 40 da. Constituição Federal. . 

Por estes fundamentos; a Commiss§:o · de · Marinha e 
Guerra opina pela rejei~ão da emenda n. 7. · 

" 11merúki. n. 8 

No art. iº - Onde convier: · 
Pars.gral)iho -- Os auxi1iares de eseripta' q:ne forem no

m~ados em virtude deste proJecto perceberão uma' gra.tifi-
ear;:ão ,mensal de 40$000. · 

Sala das sessões. 10 de julho de 1920. '- M~s Ta- . 
?Jares. · · 

A emenda ·além de ·traz~ despeza, incide 'na próhibição 
do art. 40 -da Constituição Federal. Apresentada na sessão de 
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29 -de maio proximo findo, foi rejeitada na se.ssão ae 1(} de 
julho conente. 

~ão poderia ser renovada na aclual sessão legismt1va .. : 
Por estes fundamentos, a Commissão -Oe :\farinha ~ 

Guerra opina pela rejeição da emenda n. 8 .. 

-
E' estr~ o -parecer da Commissão <le Marinha e Guerra 

sobr~ as r.mendas em 3• àiscusfZão ao projecto de lei de fi
::mcfio de forças de terra pnra o fxercicio de 1921. · 

Sala das Commissões, 29 de .iulho de i920. - ~imeão 
Leal, Presidente. - Joa.qu.im. Osorio, Relator •. - Antonio No .. 
gueira. - Ozorio de Pai'L•a •.. - •. Salles Filhp, ven~ido .quanto 
ú emenda n . 3. - Ottoni jJaciel. ~ Pereira. Letite. 

PARECER 

o projecto de lei .que fixa as forcas de terra veiu 110 -es .. 
tndo da -Commissão de l<"'inancas para Q'ue esta emitta o seu 
parP.cer sobre as emendas ns. 1 e S tã·o sómente, conforme á 
<listrihuição f~ita pela l\lesa da Camara •. 

'A emencln. n. 7 -manda que os vencimentos dos amanuen..: 
~es -do Exercito sejam convertidos em ordenado e gratifica""! 
~ão, ainda quP. ficando inalterados. · 

O Relator do projrcto na Commissão de Marinha .e -Guerra 
demonstra que tal providencia corresponderia a dar aos ama .. 
nmmses re-galias de qnc não gosam os aspirantes e desen-. 
quadral-os do rcgimC>n geral a que r.stão sujeitas as pra~as 
fJc prct. 

Si a C'menda. fosse approvada os amanuenses passariam a 
s~r í'unct'ionarios cspeciaes, com vantagens tambem espe~ 
c1ae~. 

Declarando a Commissão 1 Pchnica da Camara que tal ex-
copção não .~ convP.ntonte. ao serviço do Exercito, a de Fi
nanças não vê vanta;gcm r.m que sejn approva·da a eme.nda.i 

A emenda n. 8 crêa. uma gratificacão especial pa·ra ·os 
sargentos empregados no sel''\'ÍCO de r.scripta do Exercito.· 

A. Cp1.!1missfio de Marinha e Guerra opina .tl!mbem pela 
sua re.1e1çao, declnrando que l.al emenda já foi reJeitada pela 
Gamar:? em sc~sfío de 10 de Julho findo . 
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Demais a emenda visa dar uma gratiffoacão a sargen~os 
que tem serviço menos intenso que os de tropa e não se jus:.. 
titica acorescer despeza para tal fim. 

A Commissão de Finanças é tambem contraria á emenda. 

~la das sessões, 3 de agosto de. f 920. - carlos âe Cam
pos, Presidente. - Octa'Vio Bocha, Relatol'. - Ballha:af' Pe-. 
reira. - A. Carws. - Sou:a Castro. - AZbttto '.Ma.ranMO\l 
- Ramiro Braga. - Octavio Mangabeira. · - Cincinat<> 
Braga. ~ Oscar. Soares: -. Josino de ~rau.;o. · 

N. 79 - 1920 

O- Congresso Nacional decreta: 

Art. 1. C> As for~as de terra para o exercieío de 192!~. se-
rão eonstituidas : · · · 

·a) dos officiaes 4e 1.ª linha. constantes dos differentes 
quadros das armas e serviº"°E:, de accôrdo, em numero, com 
o~ decretos ns. H .497. de 28 de fevereiro de 19t5, e 13.653, 
de 18 de' junho de t9f 9. assim distribuidn::; por postos: . 

! 



. 
"'º ... "' 1 ' " -;; CP ... :;-g ~ Jr\!I ~ ru e: e: 

' 
.e C:-~ ' Q "" C1> "' Serviços 6 armas o t....~ .. tD i::l gg o +> ' § ~ f5§ Observações f o- (l)•t: . o ·a. g'Q. 

~..o 8 O·~ ';? ~ .... ..., 
"' o C) ~ "" !.. g. :s º"' 

o <l u . 
O"Q "O !- . 

" " 
f o pmto de marocl!al não é proonchid Ks~a<lo·maior general •.•••••• ; ••• ,. • i 8 20 - - - - - -

3t 21t 71 4ll~ 
em tempo de paz, 

lnfan tarla •••.•• '. ••.•••••••••..••••• - - - ~9i 339 
~valia.ria, •..•..••••..•. ~ ..... · ...... ~ - - f3 {9 . 31 :f.18 201 157 
Artilharia ••••••••••••••••••.....••• - - - 25 a9 62 . {87 iOü !73 
Engenharia ••..••.••••. , ......... '. .• - - - u i5 28 70 5\l u . 
Jutendentei> ........................ - - - - 3 5 it 8~ iOi 
Medicos ........................... - - i 6 u 3:1. 85 iOl. 107 
f'barmaoouticos .................... - - - f 2 6 23 . 33 IH 
Vewrinarios •...•..•...•.....•....• - - - - - i 5 . 42 70 
Dentistas • , , ••••.•••••••••••••••••• - - - - - - 2 fO !O EJ:tincto pela lei n. ~- 9.24, do 5 d 

janeiro de Hl:Hi. · 
Picadoreíi .................. ; .•.•. , . - .. - - - - - - - H Idem, podendo o Govemo aproveita 

"· 
os como seglmlios tenentes iute1 

1 d6lltes. 
Qnadro especial. ................... - 1 2 ti {{) 8 9· 
Qu:idro •F» .... · .................... r- - - f. l 
Of}lciaes que reverteram em i virtude 

do do1}reto 9. 3. 788, de iJ !fe ou tu-
bro de ~9ill ...................... -- - i i• 

\ - -- ---- ---~ ----
Somma ••••••••••••• .' .......... ~ ••• f 9 2,\ iOO i32 213 8H i.(17ij i.222 

Dois capita.e!! e tres 2.06 tenentes só seu.o promovidos q uaudo forem organizados os 300 b11talll0es 'do todas os regimentos. 
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· b)' (tos 'officiaes da reserva de fª l:ilÍba em servteo no 
Ministerio da Guerra,.- de a.ccôrd,o com o · déereto ~3. 3:>2, de 
3 de outubro de· 1917; · ·. 

e) dos officiaes de 2· linha destacados no departamento 
respeetivo e olassffi.rados na:s armas e sernricos, de. a~ôrdo 
com os.dooretos ns~ 13.040,· de 29 de maio de HH8,, que orga
nizou o Exercito de 2ª linha, e 1.3. 352, de 26 de dez·eznh!'o. de 
·i9t8, .. que approvou. o regula!nento :para a referido depar
tamento, sendo os mesmos considerados em commiesão por 
:trea annos, a contar de iO de janeiro de 1920, findo o que po .. · 
'derá ·o Governo conservai-os por. periodos consecutivos iguaett, 
;gosando. entretanto, '(las vantagens do. arL 25 do decreto nu
mero 13.040, de 29 de maio de. i9tS, e assim distribuido~: 

1 
,~, 

._Cargos_ -POlto! 2.!!! 
·º~ cu .. ~ , se 

...... ,, i::so 
/ '~. 

'Cbef8de:d~~to .. · .• ~.-. ~-... ··~·1 ! ' . ' 

1 
.. -

Sub-chefe dó departament.o ••• Coronel ., ... • .. • • · 
~ ...................... ~. ~ .•........ . 
Adjunto do departameota ••••• Capitão ........ ,. 
~. · ........ · ·~··-···-·-····. Capitã.o ••••••• ,. 
.ludiare8 dG. departament.o ••• i 111 tenenteS •••• 
Amillares do da~e~ •• 2at tenentes. •• ·• 
Ajadànt.es. de ordens. ........ i• tenente& ••• 
Chefe& du delegacias Junt.o ás 

: ~a. ofticial sup. 
2 ou. o1ft~I sup. 
{ ; 

i 
2 
2 

·resmes (e~ a ta) e eir- . .. · 
cumscripções militares ••••• Coroneis. ••• • • • 8 

Sukbetas das . mesmas... • • • • Oftlciaes sups... 8 
Seentarlos·das mesmas ......... Capitães. ...... ~ 8 
Cheffll dai delepaias dos ' ' 

.mais &tados •••••••••••• ~-. Qapitã.es ..... .-. • i2 
Amiliarél das del~ ••••• 2- teilentes .... • i2 ou i• toneutat. 

·-~!'"' Total •••••••••••••••••• •••••••••••••• 6C 

d)~ dos aspirántes a offiolel da. aotiva e da reserva; . 
. e) de '750 alumilos da Escola Militar e. praoas do .. eet.ado

ma1or da mesma Escola, de a.eeôrdo oom o regulamento app:-o
vado pelo -decreto n~ i3.574. de 30 de abril 1i'0 i9i9: . 

. · f) ;das .praças dos estados;..menor'eg da Esoola de Estado
Maior, de Aperfeiçoamento de Officiaes e· -da·. Escola Milifar
de Aviação, consignadas nos respeetivos regulamentos; . · 

g) dàs sargento~ amanuenses de :ia linha e::dstent;e& '(49 
de 1ª class:e e i271 'de· 211 cla.sSil -·decreto n. i3.i3~. de i6 de 

- agosto;de f9fS, e lei n.·3.ü'7{4, de 7'dé'ja.nieir<> de 'i9i9.), ex-
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tincto o quadro e preenchendo os logares de encarregados de 
escripta n_as Tepartições militares, segundo um novo t•egula
m:ento, a org~niza·r pelo D. G., obedecendo · as seguin_te$ 
bases: 

I} o total de pracas ·empregadas nos servioos de eseripta, 
inclusive os amanuenses, emquanto restarem, não e.x:cederê'l 
de .304; 

II) as vagas existentes e as que forem occorrendo no 
numero acima serão preenchidas por sargentos de tropa, que 
satisfaçam as condi11ões de habilitação a estabelecer e que 
contem, .pelo menos, dois annos de bons s·ervicos na tropa.; 

h) de 44 amanuenses de 2ª linha e das praç<as ordenan
cas dn mesma linha, fixado o numero pelos decretos ns. i3.040 
e 13 .352, já citados; 

i) de 42. 808 pracas de pret, distribuídas pelas unidartes, 
de accôrdo com os quadros de . efíectivos normal ou de in-
struec;ão; . · · · 

j) das praças destinadas aos serviços espeeiaee. 
§ 1 . º Os segundos e primeiros tenentes e capitães, de que 

trata .a le.ttra e), farão dois estBJg;ios de tres mezes, em um 
corpo de tropa, ficando, si necessario, dispensados duran~ 
esse tempo do serviço na repartição. O chefe da repartiçãoJ 
de accôrdo com o eommandante da região, organizará a escala 
par.a ess-e esta;g;io, de f1&ma .a. não sobrecarr.ega.r o serviço dos 
demais offieiaes da repartição. , . · 

~ 2. º Identico estagio serã concedido a quaesquer outros 
sub&.lternos e capitães da 2ª linha, mediante requerimento ao 
comma.ndante da :região ou eircumseri.ooão. Si forem em
-pregiados .publicos, .continuarão a ;p8rceber os respectivos :ven-
cimentos. · 

O nmnero desses esmgios ·não poderá ser maior de de>is 
ao Iflesmo tempot em cada çorpo de tropa. , · 1 

§ 3 .. º Semelhante concessão rpode~ tambem se1· f eit~: 
pelos commandantes de região e circumscripe'ão a offioiaes da' 
Guarda Nacional, de quMquer posto, can-dide.tos ao offieialato 
de 2ª linha. mediante p'révia syndicancia, na fórma da lei re-. 
speetiva. 

ArL 2.º Esse effe.ctivo poderá ser elevado: 
ar de f0.000 reservistas de iª e 21 categorias para &9 

manobras annuaes, cabendo ·ao Estado·Maior determinar a 
região ou regiões onde deva ser feita a convocacão; 

~) no -Oe guerra, em casa do mobilisOA;ão. 
· Art. 3.º Os claros serão preenchidos por voluntarios e

1 
na 

!alt& destes. por sorteados, excepto quanto ás praeag destina
das a servieos especiaes, oujo recrutamento obedeoerá ás re
gras estab~lecidas nos regulamentos e instr~6eS que regan 
esses serv1cos. 

Art. 4.º A praca. ou ex-praça que, tendo -feito concurso 
para provimento de eargo federa1, haja sido julgada. habilt-
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tadat terá preferencia. n~ nomeação, independente do l~gar a!
caneado na. classirieacão, continua.n:d~, po_rém, no set'v19~ mi
litar até terminação de seu tempot s1 estiver na effecbv1dade 
e não fOr engajada . · . . 
· O Governo Federal promoverá. junto aos G<>vernos Esta-. 

duaes ou Municipaes a concessão de iguaes rega.tias em re-
lação aos cargos ;P,ublicos de sua administração, podend.G iaes 
6overnos dar preferéncias ainda aos filhos destes. Estados . 1 

Art. 5.º Continúa o ·Governo· autorizado a. -extinguir defi
nitivamente o quadro de picadores, aproveitando s&US offieiaes 
no quadro de inte-ndentes, nas- va.gas e mediante concurso ou 
em cargo publico.. . . -

§. t.º Os picadores que forem habilitados em concUt'so nor
mal para preenchimento da-S vagas de 2° tenente intendente 
terão rpreooden{}ia de eolloca.ção uo xes:pectivo quadro, sobre os 
demais candi€la.tos .habilitados no mesmo concurso. · . 

· § 2.0 Os picadores qu·e forem :pelo Governo aproveitados 
em cargos publicos serãó na mesma. <>ceasião . reformados. 

Art. 6.º Fica o Governo autorh:ado a ecnservar . nos ear
gos1 até . que ba.i& officíaes na. mesma,· regiã:o e de postos pre-. 
scraptos pela leítra e do art. t º desta lei, transf er1dos para a . 
2•·. linha, os officiaes da G!uarda Nacional que servirem nas 
Delegacias dos Estados, como ebef es, sub-c)lefes e seoretarios. 

A-rt. 7. • O Governo nomeará instruetores das linhas de 
tiro, elJl -loca:lida.des ()nde não· hala g~rnição militar, .dentre 
os of:fioiaes da reserva da 1ª linha e tofl'ieiaes da 2• linha, de 
reconhecida idoneidade J>rofissional, prineipalmente quando 
oriundos do professorado ·primario, concedendo-lhes a gratifi· 
cação do po-sto de 2º tenente. 

Art. 8.0 Além da transformação do Curso de Ap·erfeicoa
menro da Instrucção·de Infantaria, em -escola & -sargentos, au
toríz·ada pelo .art. t.3 da lei n. 4.·028, de- iO de janeiro de 1920, 
o Governo tratará tambem-da · creação de wria Escola de Bar-. 
gentos de ·. Oav.allaria e uma !Escola ·de · Sargentos de :Artilharia 
de campanha, ambas no Rio Grande. do ·Sul. A · ofticialidade 
das escolas de :sargentos deverá ser recrutada. entre os officia-es 
que conciui~em, com ·boas notas, · o curso da Escola de · Aper
reiCQIUJlento de Of!ieiaes, o de Estado-Maior ou o .de Revisão. 

Paragrapbo · unico. Essas -escolas a orear no Rio Grande 
do Bul serlõ constituidas por um esqlmdrão e ·uma bat.eria. 
re9l)ectivamente, d.e eorpos -Oe tropa daqu.eUa região, aos quaes 
o Governo da.r.á a órgi.J.niz:a.çã() adequada ao fim especial a que . 
se destinam. . · . · . · 

Art.. 9.°' 10 militar q.Ue fôr eloeito presidente, senador ou 
d~putado estadual e aquelle que_, oom permissão do Minis~
rio da .Guerra, fôr nom.ead<> secretario oo Governo do Estado, 
será posto em disponfüilidade, ficando isento dos dev.eres dis ... 
ciplinares dur~nte o exercício do cargo. · 

Art. tO. O Presidente da R-ep.ublica, pelo Ministerio da 
Guerra, convocará, por .oecasião õ,i;p.s manobras annuaes, o pes
soal necessario da. 2::a linha, a· juizo do Estado-Maior e· infor
maçaões <lo D. a. II, em todas as localidades onde ·seja poa
siv!el a:pplicar os a:listados em serviço de viaç~o estratej~a,: 
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relori;o das guarnições e <iUaesquer outros serviços proprios 
da· 2" linha. 

KMENDAS AO PROiECTO N. 79, !>E f.920 . 

(S• discussão) 

N. i 
Aooreseente-se : · · r, . 
Art. os· aetuaes instructores da Escola de Aperfei-

çoamento serão m~ntidos seus cargos emqwmto bem servire1ny 
· sendo substituido pelos que passa.rem pela Esoola de Esta

. @:..Maior, Aperfeiçoamento, no caso de vaga. 
' . . 

Rio, ~a jalbo de i 920. - Octa'IJio Roekp. · 

N • . 2 
Aecreeeente-se: · 
"Art. :·i.• Os ·offiéiaes da 2• IÍnba, que servirem em Junta 

de RevisãO, Recrutamento e~ Sorteio e alistamento militar .. 
que · tiverem ma.is de cinco ainnos de serviço arregimentado 
lll(} iEXereito de t• linha: 0 servi(}OS militares, em campanba. 
serão 'mantidos em seu.s cargos por cinco annos, · podendo ser 
recondusidos emcruanto· bem. servirem. · 

· sâia das sess~es. 9 de júlho de 192ú. ..- Octavio · Boéhà. ·. 

N· • . S 
· :Aeerescente-se ao art.. f º : . 

k)" d.e iOO praças pan . a. f ª. ambulaneia divisionaria da 
l ª. Divisão ào Exercito, de acc.ôrdo com o quadro do eff e
ctivo aipprovado. pel-0 decreto n-. 13.430, de .22 de janeiTo de rnrn. . , 

. Justificação .; 

Necessitando inic·iarmos .'a constit.uição' das nossas reser
vas . de pessoal sanitario llo . Exercito. tal como· se proaede 
para. as diversa.s armas, faz-se .mistér dar-se · ef'fectivo em 
praças, peln menos, para a ambulaneia divisionaria da t• 
companhia de saude da f • Divisãp do Exerotto, com ~e nesta 
Capital. · . .. . 11· ;,~!Jl?i · 

Além desso ob.iectivo. outro é vi~do e constitue o co-n
siderar-se essa ambulancia. como nuc-leo de instruccãO da-;.. 
companhias de saud6 <la Divisãc. A instruci}ão a· ser minis- . · 
trã.da: ás · prar,as dessa ambula:Jicia é complexa 1:11 varia.da, pois 
são ellas tlistrfüuiàa.s. ·pela sua -0rganizacão a.ctual em paflio~ 
leiros, !;]gnaleirCls, enfE>rmeiros "e' conductoreis;. - · · 

.. Sala m,5 SeSSÕe~ ~- º de :julho de 1920. - J . Lam.artine,.· 
' ,, 
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' N. 4 -
· Ao art. 1 '.", Iettra g: 

Onde convier: 
. · . . dent.ro das.- disposicões · contiàas no art., W, àa. lei 

3~-674, de 1919, quanto aos amanuenses. 

' 
Justificação 

O presenLe additivo visa · sómente evitar _ interpretações 
diversas como tem acontecido na execução " da lei acima 
(3.674, art. 75), Iio Ministerio da Guerra, onde a todo o. mo
mento surgem cc~sultas desde H:l'19, simplesmente por Jião ter 
sido regulamentada aquella lei, como de - direito e · de justiça 
devia. ter sido, dando em resultado avisos -que se contradizem.; 

Sala das sessões; iO de julho de-.1920. -- --Mendes Tavares.. 
.... 

-N_. 5 
· Art . 1º, lettra e: _ 

. Mo'difiqu~..,se o -~iuadro -!1os_ o~ficiaes da 2ª linha, em s.~r..: 
.vrço, conservando-se os 20 corone1s para chefes das delegacIM 
de 2ª linha, em todos os _]jstados, vistp· iJlio parecer conveniente 
entregar taes cargos a capitães~ que ter.ão acção de co'mmando 
sobre. affici~es de patente --~perior. ' . · · · 

Sala das-::;essões, 101ie julhQ .de 1920.: -- . Mendes To:vares. 

_; lustifica.ção 

O enunciado da emenda. é a·: êua pr~pria _justifi~; , 
N •. 6 

Ao art. 9º, accreecente-se: . 
Paragrapbo o.nico. Taes od'ficiaes, ·bem como os Se~ 

<tores, Depll'tados federaes, . ou quaesquer õutros que exeream 
1·arr;os extranhos ao Ministerio da Guerra; ficarão pertenceni: 
110 ao quadro suppl~ment.ar das· respectivas armas regressando 
aos quadros ordinarios, quando cessar.em ;guas com.missões 
1\U mandatos. -

Sala das sessões~ iO de julho de 1920'. -:--. Mendes Tavares. . .... . 

• _ Justificação 

· 'Esta . emenda._tem por fim não prejudi~r ~- - Cíiréito dos 
officiaes que estão 'Prestando semç.os ·na .tropa.. · . , . . _,,. 
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N.7 

~.\o a1·t. 1 \ lcllra !/, _accrcsccn.lc-::c: 
'Os vencimentos dos actuacs amanuenses do Exercito 

~(soldo, gratificação, percõ3ntagcns .sobre 1'0 e :15 annos de .ser
viço, etapa e àial'ia á razão de cous mil réis cada uma) fieam 
·convertidos cm ordenado e gratificação, -sendo dous te.rços ·IYclra 
o .ordenado e wn terço para a gratificaç-ão. ' 

Justifica{:ão 
No art. 1º: · 
A medida ora proposta pelo artigo acima visa, não só . 

Ealvaguai'dar melhor os dircílos desses actuaes funccionari9s, 
como ainda tI·arti vantagens ao Governe\ :pois actualmente a 
~alor menor de caca etapa que está fixado pelo" l\linist~rio da 
Gucrrà é 8uperibr a 2$, isto na Capital Federal, porque nos 
Estados como- Amazonas, Pará, .Matto Grosso, e etc., o qua:n
titavio da etapa foi e será sempre maior. E ainda por .consi
derar que, extincto o quadro, a grande maioria desses funcci<>:- · 
narios atting-iu ao ma:íimo da carreira militar, muito embora 
contem mais de 1 O e 1-5 annos de serviço. · · 

\ ' Sala das sessões, iO de ju~ho de 1920. - Mendes Ta
vaie.!. 
/ 

N. S 
OnC.e convier : 
Paragrapho - Os auxiliares de escripta que forem no

meados em virtude deste projecto perceberão uma gratifiea
. tão mensal de 40$000. 

Justificaçüo 1 

A necessidade dessa gratificação como ~stimulo e recom
pensa do servi{]o de cscripta é tanto· mais palpavel quanto é 
certo que os auAiliares de cscripta das repartições militares· 
~ão te cm, como nas fileiras, det~rminados dias de folga para 
os seus affazeres. Aliá~, os regulamento~ primitivos já con
signavam como ~cdida de justiça, essa gratificacão em uma 
ê.poca em que esses serviços uão tinham o desenvolvimento 
de hoje .nem envolviam tanta responsabilidade, sendo de notar 
que os sargentos que o~ desempenham, ficam, como é praxe 
invariavcl, privados de accesso nos cor·pos a que pertencem 
como agg1·egados e, só desta f órma, podem ser compensados 
dessa prete1·i~ão. . 

i 
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N:. i8f - i920 

'.Reduz a ./00:000$, o pedido de c1•edito supplementa1· !Je 
~00:000$·, . á verba 30" do m·t. 2º do l»'çamento- ',l>igente 

. 
'A resposta do- Sr. :Ministro da Justiça · ã. consulta que a. 

S. Ex. fez a Commissão de Finanças, por i:à.termedi~ da 
l\I~sa da Cama.ra, informa q~e · <1:a importancia do credito so
licitado na mensagem do Sr. Vice-Presidente da. Republica, 
cm 23 de julho de -1919, para a consignação, conservação, 
accrescimas, 1·epavos de edificios, etc., da verba n. 30 do 
art. 2º da lei de orçamento do exercfoio vigcntet poderá ser 
reduzida a 100 :0.00$, visto · ter ficado resolvido, depois ãe 
·feita uma revisão rigorosa na relação das obras já solicita
das, que só se executem no corrente ·anno cs concertos ·que 
se tornarem iadispensaveís para , a segurança ·dos proprios 
nacionaes ao serviço do ~finisteriO). . . 

Tendo sido autorizada até á data de 23 tle julho de 19i9 
a despeza de 189:140$790 cem obras· em proprios nacionaes e 
t.~m predios particulares ao serviço do Ministerio da Justiça 
e Negocies Interiores, conformé a demonstração ·junta á men
sagem assignada na mesma qata . - 23 de julho de 1919 -
pelo Sr. Vice-P~esidente da Republica em exercicio, e sendo 
de 3:019$210 apenas o -saldo disponivel da consignação orça
mentaria que é de 192 :160$, julgou ·o Governo de então, ne
cessario o credito supplementar de 200 :000$ . para· os a.lludi .. 
dos reparos, accrescimos -e conserva(}ão. · . 
· Agora, porém, declara o Governo que, com a quantia de 
lOO ~000$, em supplemcnto, poderá realizar o servico. 

A Commissão de Financas, . de accõrdo com , a informação 
ao Sr. !lli;nistro da Justiça, propõe ao voto da '(Jamara 9 se .. 
guinte 

PROJECTõ 

· O Congresso Nacional resolve :· 
. . . 

í\.rtigo unico. ·Fica o Poder Executivo autorizado a alírir, 
pelo Ministerio da Justica e Negocios Interiores. o credito 
supplementar Jle 100 :.000$· á consignação - Conservação, 
acerescimc·s, reparos de edifieios, etc. - da verba n. SO, do 
art. 2°, da Jei de areamento do exercicio vigente; I'evogadas 
as àispo.sieões em contrario. · 

Sala das Commissões, 3 de agosto d.e · f 920. :..- Carlos 'éle 
Campo~, Presidente. - Alberto Maranhão, Relator. - ôscm• 
Soares.: ~ Octat>io Mangabeira.- ~ Ramiro Braga •. ....... Sou;a: 
Castro.· ~ Octavi(J Rocha~ .,._. Sampaio Co'rf'~a.-. ~ Baitluuar 
1'.ere_itJ~ ·~ ~ ÇJ~cjrJ.atq 'llt~Uª·: ~ C~4Q '-ª'lima,_· ... ~ .. .. : · ·· · : -- · 
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ANNAES DA CAl:IARA 

., 
.MENSAGEM A· QUE SE . REFERE · O ~REGER 

Srs. membros do Congresso Nacíonal - Tenho a honra 
de suhmetter á vo~3a elevada, apreciação a- inclusa exposição, 
que· ·me ·f-0i apreE!entadaa pelo, Ministro dá Justiça e Negocios · 
Interiores, relativamente á necessidade da coíicessão do cre
dito de 200 :000$, supplementar á consignação «Gongervacão; 
accrescimos· e reparos de edificios, etc.>, da vei:.ba u. BO ·do 
art.,. 2''. da lei' de orçamento do exercício. de 1919 .. . · · 

Rio de · Janeiro, · 23 -O.e julho de 191.{i, Q:>~ t.111 Indepen
dencia e 3iº da Republica. - Delfim .li:fY!'eira da Côsta. ·Ri~ 
t1e::ro. - · · ·· · ... · 

. Sr. V ícé-Fre3idente d& Republiea, em ex t·,rcicio. - . ·.Tendo 
sido autori:tada,.até á p~esent.e data, a despezQ.. de 189:140$790 
com obras . em propríos uacionaes e em P.,tedios -particulares · ao serviço deste ministerio, conforme a demonstração , j·:unta.: 
e sendo de 3 :019$210, apenas, · o . saldo disponivel da.· consi- . 
gnacão 4:Conoervaç.ão, acl}~eseimo.s . e reparos de edificios, etc.~, 
da verba n. ao do: art. 2" <ia lei de oreamento do-~xel'"cicio 
.de 1919: .·necessario . se torna o -credito de 200:00~•$. supp1e·· 
mentar áqueim consignação e destinado á exl!cucã.o de ·reparos 
em varios· proprios . nacionaes que, hã-> pu~orn.1.11, ·Le1~ .a devida 
conserv:acão~ á- vista . .das .medidas l!Xtra.-;rctint~r.;as de e_couomia 
tomadàs nos ultimos cinc-0 a.Uno:). ·'t!lldo que .só- os conce,:t-0s . 
Já pedido~ -for~. orçadas em 92:85i3500 . . .·· : . 
. . · . Submetto-. o '. ass~mpto á vossa. elevada apreciação, . afim 
de que vos digneis resolvel-9 eomo for acertado.. . · . . , 
· :. füo· de Janeiro 23 'de julho de 1919. ·~ · Urbano Santoa 
~ Costa Arau;o: ~ · · · : ' · · · · · · · 

. ! . * 
• . i · : · 

-D~~N·~;M'.CÃO : DAS· .. D~SPEZAS AUTORIZADAS 'E DAS Q~-E ·F~~ 
J.>AOAS POR. CONTA DA CONSIGNAÇÃO «CONSERVAQÁO, AC-, 
Ck'..&SCIMOS E REPAROS DE EDIFICIOS, E'l'C.), DA VERBA N. · 30, 
DO _ART . 2º D.-'\ I.El DE ORÇA!.L!-•NT() DO EXF.!\ClCl.O DE i9l:} · 

Obras no Instituto BeDijamin Constant • •••. • _ f 1o·:a07$32U 
Obras na Bibliotheca Nacional .•.••• ~ • . . • • . . . · · 975$850 
Obras _na . Casa ~e Correcção •• : . •i• ••• • • • • • • • • • 3.:814$000 
Obra·s na 3ª Pretoria Civel. .............. ~ . • . · 1 : &i2~500: 
Obras _: ;iâ . R.eparfição da Policia .•......•.. ~·. .... ~ ·~34$000. 
Obras na Colonia· de Alienados . •..•.• ~ . ... · . . ·. '\O :s05$24~ 
Obras na·· 5ª ·Pretoria Civel. . · ...• · . . , ....... .. . :--. . 3 : 190$00.0 
Obras: no pr.oprió' naeioÍlá.l que serv'e 'de . r~i;i".'" . . . ,· . :--

.sidencia do chefe da Casa Militar ........• ~ 6 :040$100 
,Sala.rio:; . do ~~i·pinteiro , empregado no. l'.'~acio 
. . ' Llo ·'éattÇte .(·:?eis: me~e·~; .- . ... . •'• . . . . . . . . . . i :s~0$000, 
.Despeiãs pag13os. ;por '..concertos .em diver·:.os _pre-
' · '.· :--· d_iós: ~~--s~ty~~P 1d~te:._ ·~~r~I.>" • ._ •• ! . .. .-. ~ • • ')~7-:88!~1.;7~-

.. · ';'. / . · .... ... 
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sc:ss.~o E~I 4 DE • .\GOSTO DE 1920 

D cila\âO orçamenlaria _ •.••........... ~ ..... . 

::Sal·do <lisponiYel •.•.••.•..•..•••.•.. 

i45 

iS.9 : 1.rn$1 ~fl 
19:?. : 1 '6'0$000 

3 :0Hl$Z'l0 

Primeira secção da Directoría de Contabilidade ·da Se
cretaria àa Justiça e Negocios Interiores, 23 de ,julho de 1919. 
- Attila Gol?Jão, 2ª officíal. Visto. - Pe1·eira Jtmio:r, di
rector da secção. 

N . 182 - HtW · 

Rc:t.lacçtw, para discússtio especial da emenda llcsi'at:ada do p1'o-
_jecto n. 12.·I B, de .f,.9d,9, rekvando a prescripção c,m que 
'in:r:or1•e·u ó ílire-ito _do -/ 0 tenente r eformr.ul.o, Carl.os Soare.~, 
]Jru•a 1·eceber 'Venc-i.mentos; com pw·ec(?i' contra1'io dri Corrn
rniissão lle Fi;narujas 

Sobre o p::·o.jecto - Fica relevada a prescripção em 'que . 
fowrreu o direito do 1 º· tenente . reformado Carlos Soares, 
wa.ra receber os vencimentos de sua reforma, correspondente 
ao àugmento do tempo de serviço . de seis mezes e· 10 dias>, 
fot•am solicitadas informações ao Governo, que as subminís
frou por _intermedio do Ministerio da Guerra. 

Esf:as informa<;ões contrariam ·o beneficio pessoal, con
substanciado no dispositivo ora sujeito ao nosso estudo e ac 
acc6•rdo com ellas a Comrnissão de Finanças é de parecer qu,e · 
s<•.ia rejeitado o projecto . · · 

8_ala das Commissões, 30 de agosto de 1920. - Cai·los de 
Campos, .Presidente. - Ramiro ·Braga, Relator. - Cincinato 
B-:·tl(Ja. --:- .4.. Carlos. - · S&;nipafo Corrêa. - Octavio Rocha.
Snu;;a Castro. - Josino de Araujo. - Octa.vio 1.ltang<i.beira.
Oscar Soares. - Celso Bayma. 

EMENDA . A QUE SE REFERE . O PARECER SUPM 

O Congresso Nacional resolve : 

. Art. L" Fi.ca relfvada a prescripção em que incorreu o 
dir<:'ito do 1" tenente reformado, Carlos· Soares, para receber º" Y<m.chp..entoe da sua reforma, correspondente ao augmento 
de tr.mp·o ck servieo de seis mezes e 10 dias. 

Art. 2." Revogam,-se as disposições em con_trario.; 
C. -Yol. V. ·iO 
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.-\::\:\.·\!~$ D.\ C.-\.Ü.\H.\ 

. !'-;. 18:3 - 1 Ll2!) 

Aúre u c,·r:1 fi/rj 1:s1,1··~·ii1l ó? 2 ::li f-~8:JS, para pauunu:illu a Joa-
1/11'1'.111: Gí·euo1·iono de ~1-nd1·11d() 

.Joac1uim Gregoriano 1.fo .\.ndi adi.'. <'X-aju<lanl<·. da Inspe
doria do Scn it: ·-r de ]Jrotecciio ao:" Indios e - Loca·fjzação de 
Trabalhadore:; \"ac·.io:Htf:'S 1: 0 J-:sladu do .Amazona~ e· terriLorio 
d•) .-\ere. l•~ndo· r·x<'rcido a~ J'unt ~·üf's do S t' Li · cat·g·o de 31 do 
j ulho (le ·1r.•1?. n ~d<~ juJh{, d" f9-1 t qnando conform.-: declarou 
a por· l~rja do ;\J in j s(p1·it1 ri a '.\-i:r1cultura, de ::!8 de junciro de 
·l~}I í, foi · <J0mi W d11 r;or fal ia dr wrha - · rrquercu ao Co_n
~rrss0 :'\acional () (TCdito d e 1-i: "Í.ÜÚ~ . imporiuncia de venci
mentos relatiYos ao perjodo de ,ia 11ejro de _-1918, a dezembro 
ele 19f9, nos . termo::; 1.io art. !JS. da l t> i n. 3. 1154, de 6 de j.a
nciro dess1~ mt>~mo a11nn, .a tazãn de -ti00$ mensaes. Requereu. 
ainda o C'rcdíf0 de 3 : .2';' .i$8:~s, da gralificaf;ito addicional do re
g1.1lament.1.1 annrxo ao decreto n . !). 2U, de 15 de dezembro de 
). f\•1 ·1, o ciuc consla do mappa da Directoria de Contabilid~de 
daquelle :'.\.Iinisteritl, inserto no Dforfo Official de 19 de de.
zemhro de 1916. 

O arL !'18 da lc·i n. :3 . 1:3 -i , de. G d1~ janeiro de 191.8, de Ler .... 
mina: ' · 

«Fican1 nm1iid<?.r-auus a<.ldído~. com n~ v~ncimenl.os quo. 
1tH":-i enmpi:ti rP-m. n::: f1111r.ríonario~ do f:.• ~rvi(.:n de Protec~ão aos 
llldios f• Lo~alizai;ãn <li• T r·ahalhadores Nadonaes. ''xoncrados 
r1nr aetn <le ::.>8 dP ja1wirn dP 1 nJ .'i_ st'lll dit'1~ifo a 1·eclamucão de 
quaesq11~1· van!a:;1'n.-: ronr.r'rnrnt.~~ ao lnpM d" t.rmpo c(.)m
!>l'<.·li<'ll<;idn 1~1ilt · 1· u ~\~·i.ci 11:1 1•.xow•1·a1.;ií1• " a p :'1!f.1•nte lui .~ . 

0- ~l'. '\li11i~ll'n iln ,\ ~l'il.'llllUl'll. 1111\·idn a l' l'Slwilo 1ln :l:i
~nmplo. J1J'l'~ l11u 1

1 111 offil'io 11. :t. IOR. d1' '2.:! d1• .i11ll111 l'inlln, 
a:'-1 ~r:~w i 11 l p..: i n f•ll' ma1;ü1.•:-; 

~ ...• Joaq11i111 fi1 ·1•;.:11ria11l1 d1· \11drad1·. 1'\-Hj11d11111.. 110 
St<1·vi<:11 cl1· f'1·ntf'1'1.::-1n ;10~ J11rli <1o,; ,. L111·1diw1:ru1 d1• Tt't\l1ttlhad11-. 
l 'í1~ \;jc:inn;w:•, .1111 l<,.l.1dn dn . \11111~111 1ih , 11(111 1• l'11111·1•i1111111'in 
adrlidn_. \ is!11 niin l 1·1· r1•q111>r'id11 111111111·l 11na1111'11f1• 11~ f;n 'fll'l'S 

1cnn:-:I ank:' d11 ;i 1·1. \IH 1:11 l 1·i n . :1 .1'1~• ~. (~1· li d1• .iil rt1d1·11 d" 
JHJ~. j1•ncl11. "til1·1·l:inl 11, dir1•il · 1 ai : n:q.:anwnlH da ;.:1·11tili1•111·{10 
na h11p111·l:i1wia ili; :i. ~';í~>\:i~. 1'11n(nl'llw n d1•ru1nJ .... t1w;it11 ('1w; 
acomp1rnh1111 11 a\'i...,,, 11 . \ , ·.•no. dt' D ôe d<'zPml.Jrn dr• JIJIC. 
;;·ratificnt.~ão qu <:> !!Ün fni paga pc•i· l PI' sido autorizada n ah0r· .. 
t.nra do t'l'f.'Llil ,., :qw11 a~ l 1<' :iO: 00t)~, quan 1 p ela refel'itla de-
nHm5:l1·nr::fio, :-.. lm·n:na 11 1·~·1•s:-;ar i.1 <J crfü. de 75 :7SO*G1.S.~ 

X \·ü;(.a da ucda1·,1i;ií11 offic:ial, que sómente r ei;onhece a 
J oaquim Gregoriano d (~ .\1HJ1·auc.. o direito de percehe l' a 
JJ~antía de 3 :27-1$8JS, quo se lhe não pagou na épocu. devid~ 
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SESSÃO ·E:\I 1 IJE _\.GOSTO DE 1920 

por insuffitiencla de credito, - a Commissão de Flnan•;:J.:j 
entrega ao v~to da Gamara este projecto de -lei: 

O Congresso Nacional decreta: 
-~ 

Art. 1." Fica o l?,residente da Republica autorizado .a. 
<:Jbril'. pelo l\Iinistc;rio aa Agricultura, o credito especial d~ 
3 :.27 4$838, que se destina ao pagamento da gratificação addi
donal de 60 % , vencida, nos termo:.:; do regulamento annexo 
ao dec~o n. 9. :21-i, de l5 ele r!ezembro de 19H, por Joaquim 
Gregoriano de Andrade, cx-àjudant~ da Inspectoria do Ser
YlGO de Protecção aos lndios e I~ocalização de T·rabalhadores 
:\acionaes,. no Estado do Amazonas. Si houver imposto a ser 
liquiCado, 'o Thesouro ~escontal~o-ha daquella somma. 

1\.rt. 2. º Revogam-se as disposições em contrario~ 
.. Sala das Comm:fssões, 3 de agosto de 1920. - Cm·los de. 

f.'a;npos, .Presidente. - Balthazar Pereira, Relator·. - Octa-
1~io .~langabeira. - Cinc'inato .. Braga. ·_ Octavio Rocha. 
S o-uza · Castro. - Rami1'0 Braga. - Alberto Maranhão. -
t;elsâ Ba-yrna. , -

.o $r. Presidente - A -lista da porta accusa a presença 
de 50 Srs. Depu.tados-. , -

:Kão ha numero --para se abril' a ses.são . .. 
Designo para amanhã a seguinte 

OR01Q.t DO DIA 

Vota~ão do parccC!t' n. 13! de 1920, indeferindo o reque
rimento em que D. Catha.rina Innoccncia dos Santos Lopes 
11ede rcleval.,'ão de prescdpcão (discussão unica); 

Votação do parecer n. H, de 1920. indeferindo o rcque-· 
1; tnento em r1ue D." Emma Dias da Cruz pede relevação _de 
jrrescr.ipção (discussão unica); ... .---

Yolaçfio do proe.ieto n. J37, de 1920, a.brindo o credita 
1 ~1rneial de 1 :237$500, para pagamento a Aritonio TcL-..:eira 
d1: Oliveim (3" diseuScSão); 

Yola~ão da mnel\ida do Seüado ao projccto ·11. 554 B, <le 
l '.11 D, da Carnarn. concedendo meio soldo e montepio pela ta
j,,.\Ja aclual á víuva e .á filha solt.eü·a do coronel Alfredo Vi
' 1~Hto Martins, ex-dircctor do Asylo de Invalidos âa Patria; 
1'1!tn parecer da Commissão de Finanças, favOTavel á ·emenda 
:vide projecto 11. 161, de 1920) (discussão. unica); 

Votação do projecto n. 103. A, de ·rn20, ·dando nova: ·or-. 
r::anízação á ·usina de electricidade do Collegio Militar; com 
liarecer . da Commissão de Financas coutrario ao' projecw: 
.\ 1 • discussão) ; · · 
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Yofadlo d1J t- 1~ 1.11.wrinie il bJ n. J. di: Hl2ú, do Sl'. M_au;{'iciu, 
ricdindo (~,wh.t t'<~cirn0n lo~ · :-:tihrc o jneidentc . occorrido com o 
(:OIJ..;Ul bl'asileiro na Bolívia ; 

Votação do requerimenlo 1i. '2, de Hl:2 U, do Sir. 3fam·ieio 
'de Lacerda, pedindo infonna<;ões ~obre a prisão de r edadores 
do jornal Yo.::; do Po ·1,:o e vario::; orim·ario:s; 

\'ola<.iã o do requerimento n. :3. de -19~0. do Sr. MauriljiO 
de Lacerda, pc-d indo ínt'orma<;õcs ~obre a expul.;;ão <le Jo-só 
Madeira ; 1 

Volação do requ erimento 11 •. '.i, de 1920, diO Sr. l\'Iauricio 
dr: Lacerda. pedindo informacõc~ ::;obre militare..s que se aeharn 
pret;ú's em fortal~za~, embora anmi.st.iados em 1918; 

Yota~iio d~· requerimento n. 5, de 1.920. do Sr. Maul'iei"o 
uc Lacerda, pedindo jnformu~:üe:: ;;;obre o paradefro dos ope
l'ario::; Fritz Koclt (~ 8Lernec:-k, pr('sa.-; em Blumenau; 

Yolac::ã!o do requetrimenlo n. 6, de ·J 920~ peilirido infor
nia1;.úe~ sobre o paradeiro do c:onnnandanle e um e-dado do 
v apor· Jllacrw~ lorpetleado Jurante a g-uC'rra: 

Yo taçifo uo r equerimento 1i. 7, de 1920, do ~r. Nícauo.r 
?\asl!irnenl.o, J)edindo informacõcs sob:re a verba porque foi 
"fciLo ao i n:speclor das Ohra::; tonlra as Seccas adeautamentos 
:ua ünp<.n·lam:ia de 5. UOO :000$000; 

\'ol ac;::t.o d<J r equel'illlí!llÍu n . 8, di> !920, do Sr. Nicanor 
~'a$dme11lti, pedindo informa1;i3cs suhrc a da.la da pal'Lida do 
<'ll3e11!wiro .Flaviu H.ibeil'o 'J'ol're:s, para a Amer1ca do ~orle, 
cm commí:s:-iflu: 

v,,1.:11:fí11 dt,I l'f!(jUerimcnlo 11. ~), UP, 1020, do Sr. Nieanor 
Sa~c:irncn to. 11Nlíndo informa~(Jr..-:; l'elatjvas a.o ai;.udc parti
c ula1· Bnrl-·0 1·l'nm; 

Vo!ac:fí•J 1lo r1~qt11.·1·imPnl.o u. 10, lll· -19.:.W, cio Sr. Manrkio 
<le Lrtr.crda , :-;ol.lre o Ul5~mllo :-;off'rido por um jol'llal opc1'ario; , 

Yvl;wf!n d,1 t'<'flllPrimrrnfo 11. ·l I , dr~ ·J9::W. do S1·. Maurício 
de l.m.·Prda , sulidfnnd11 cüpia ck1:; donun<mtos relai.iv~)S ú Con-
11we11cia do Trnhal lio cm \Va~hington; . ' 

Ynl.a1;f1u dn l'<~llUPl'inwnlo D. 12. d~ 1 f.)20. e.lo 8r. 1\.<auric~ 
de .Larr •t·rla. Pl'U indo iu rormac;õcs ~obre u.-s prisões f e\tas em 
f1·c1llc ao jornal \'o:; do Po·cu; 

Yolac)io do rcq\IC.'t·irnenlo n. 1:3. ú1•. -1 D20". do Sr . . Ma.uricI~ 
de Lacerda. :-:olJn .· a •:xecuç-ii..v do decreto que instituiu o De
parlamenlo llo 'l'rabalho; 

Vol.n6if) d11 rPquçl'imenlo n. 1-í, dC' 1 n:zo, 'Uo Sr. Mauric~o 
de La~crda, sohl' c a t•xpul8üo de · :\fanocl Perez ; 

V of.ac;-ãu do 1·1•queTimenlo n. 15. de 1920. do Sr. Mau:rici\o 
de Lacerda, sobre a expulsão e prisão das operarios Koch e 
Slerne:ck; · · 
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SESS.~O E'.:\I 5 DE AGOSTO DE 192-0 

. Votacúo do requerímento n. 16, de 1920, do Sr. MauriciQ: 
de ·Lacerda, pedindo ínformaçóes sobre -0 incident.e havidci 
f:':m Hamburgo com os marinheiros brasileiros do vapor. 
C-uyabá; · ~ 

Votação do requerimento n. i7, de .1920, do Sr. Mauricit 
de "Lacerda. pedindo informações sobre .ope:rarios ex.pulsos no 
Estado de Pernambuco; 

P discussão do pro,ject.o n. 4 A, de 1920, declarandú de 
utilidade publica a Acção Social Nacionalista; com pal"OC·ei~ 
favóravel da Commissão de Constitu-ição e Justiça; · 

3~ discussão do projecto n. 162, de :!920, do Senado, au
torizando a abertura dos creditos neces.sarios para pagamenlo 
de gratificação addicional a que, de accôrdo com a lei nu
mero 2. 356, de 31 de dezembro de 1.910, fizeram jús diver
sos funoc.ionarios da Escola de Aprendizes .Artifices do Pará; 
e:om substituiivo da Commissão· de Finanças; · 

P discussão do pwojec.to n. 2 A, de 1920, autorizando o 
.Governo a despender 250 :000$ con. a reedificação da Alfan~ 
<.lega de Aracajú, e dando·· outra?. providencias: e-om parecei· 
favo1·uvf'l àa Commissfi.o de Finanças. · 

.ACTA, EM ·5 DE A~OSTO PE 1920 
PRF.STDENCIA DO SR. ~\R'l'Ht.TR COLLAP.ES :\fOR.ETRA, ·! n VlCE-PílE-' 

SIOENTE· 

.A's 1:J horas éomparr.ecm os .8e;:. Arl hur CollarP.s l\fo
reira, Annibal Toledo, Costa. Rego, Dorvnl Porto, Diony~io 
Rentes, Prado J,opes, Luiz Domingues. Rodrig1.ws Machado. 
~:\rmando Burlamaqui, Thomaz Rodrigues, úsorio c!e Paiva. 
Frederico Borges. .José Augusto, O~ear Soar<'-'l, .João Elysio~ 
Atnaldo Bastos, EStacio Coimbra, J'ul10 do Mollo, nodrig:ur!; 
Doria, LPoncio C:alrão, Raul Alves. L<'fin Y0llo:;o, .An Lnnio 
:\guirrr. HP.itnt• do Souza, P.aulo dn Fronf i11. nattl B:.ll'fOi:O. 
\

11•l'issimo dr.• !\JP.f lo, :\fauricio ele J...:wf\rllu. Aui;ruslo de Lima, 
:\lbürlino nrummond. Scnna Figueiredo .. Jo~<'· BoniJ'ado. 01li
J 1111 dP. Aaclrad<1,-· Z.or·oa~tro Alvarengn, Morr.ira B1~:mdão, R::ml 
:';'1. Fl'anciseo Paofü,llo, Eclgardo da Cunha, Raul C:11·<lo~o . .José 
1.111>0. Cario~ de Cami,05, Arnolpho Azev.f!odo, Ramos · Caiado, 
.\yrl'~ da Si1va, Olegario Pinto e ,João PcrnP.tla (46). . 

Deixam dl:.' comparecer os Srs. Bueno Brandão, Felix 
Pacheco, Andrade Bezerra, .Tüvenal Larnarline. Octacilio de 
. \ lbuquerqu~. Ephigenio de Salles, Monteiro ·de Souzà, An-
1 onic· Nogueira. · Souza Castro, Abel Chermont. Bento Miran
' !a. Chermorit. de Miranda, Herculano Parga, Cunha. Machado, 
.rosé Barreto, Agrippino Azevedo, Pires Rebello, João Cabral; 
l r •'rmino Barroso, Marinho de Andrade, Moreira da Rccha, 
Y iccnte Saboya, Thomaz Accioly, Thomaz Cavalcanti, Ilde
J" iflso Albano, Alberto Maranhão, Affonso Barat~, Cunha 
Lima, Sc-lon de -Lucena, Simeão Leal, Balthazar Pereira, Gon.
z n~a Maranh~o, Antonio Vicente, Eduardo. ravares, .. 9ervasio 
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ANNAES DA C:\MARA 

Fioravanle. CorrPia de Britto, Alexandrino 'da Rocha, Pereira 
de Lyra. Austregesilo, Pedro Corrêa, Turiano Campello, Aris
tarcho I,cpes, :Xatalicio Camboim, Alfredo de l\fa.ya, Luiz Sil
veira, l\J iguel Palmeira, . Mendonça Martins, .João Menezes, 
Manoel Nobre, Deodato Maia, Pedro Lago, Octavio Manga
beira. Lauro Villas Boas, Pires de Carvalho, Castro Rebello . 
.Marie- Hermes, Ubaldino de Assis, Pacheco Menàes, Arlindo 
Fragoso, João Mangabeira, Alfredo Ruy, Seabra Filho, Arlin
do Leone, José .Maria, Torquato Moreira, Elpidio de Mef'quita, 
Rodrigues Lima, Eugenio Tourinho, Manuel Monjardim, 
:Ubaldo Ramalhete. Octavio da Rocha Miranda, Azurém Fur
tado, Sampaio Corrêa, Nicanor Naséimento, Salles Filho, Aris
tides Caire, Mendes Tavares, Vicent~ Piragibe, Norival de 
Freitas, Lengruher Filho, José . Tolentino, Azevedo Sodré, 
MacP,do Soares. Manoel Reis, João Guimarães, Themistocle~ 
àe Almeida, Buarque de Nazareth. Ramiro Braga, José de 
Morans. . Francisco Marcondes, Raul Fernandes, l\fario de 
Paula, Teixeira Brandão, Jcsé Alves, José . Gonçalves. Her
culanü Cesar, Matta Machado, Ribeiro Junqueira. Silveira 
Brum, :Francisco Valladares, Antonio Carlos, Emilio Jardim, 
}.m~rieo Lopes,. Gomes Lima, Landulpho de Magaihães, Zo
roastro Alvarenga. Ant.erc- Botelho, Francisco Bressane, La
mouni er Godofrpdo, .Tosino de Araujo, Fausto Ferraz, \.Valdo~ 
miro de !\lagalhãeR .. Taymc Gomes, Alaor Prata. Vaz de Mello, 
Honcralo Alves, f:amillo Prates. Manoel Fulgencio, . Mello' 
Franeo. Salles .Tunior. Carlos Garcia, Ferreira-"'Braga, Cinci
nato Braga. .Tost~ llohcrto, Alberto Sarmento, Barros. Pen
teado, r.(>~a1· Vergneiro. Marcolino Barreto, Prudente de Mc
racs Filho. Eloy Chaves, Veiga Miranda, Palmeira Ripper, 
João de I~aria. Sampaio Yidal, Rodrigues Alves Filho, Pedro, 
Costa. Manoel Yillahoim. Tullc .Tayme, Severiano Marques, 
PPrPira L~itr. Costa Mnrrrurs. Of.toni Maciel. ·Luiz Xavie1', 
Lufa Bartholomeu. Ahdon Raptistn. Pereira de Oliveira, Eu
g~nin :\1ül!Pr, Cr\sn Bayma. Alvaro Baptista. Gomercindo Rl
bn!'i, Ev~r isl n :\ mar:'l l, .T oão Simplicio, Carl o::. Penafiel, Angm.-
1 o P<'~lnnn. "\farr,nl dr. E8cob;:ir. :\lcides Maya, Nabuco de Gon
\'f~n. F'lorP:>: ria Cunl1a. Orf avio Hoc:ha, Domingos Mascaro
nha:-l, Barbosn Gorn::.alv(•s, .Joaquim Osoric. e Carlos Maximi-
ll:rno ( lti2) . · 

O Sr. ·costa Rego (snpplcntr>, sc1·vindo de 1º Secretarw) 
oc!?'paelrn o :o;('guinf1~ 

EXPEDIENTE 
Ofi'icios: \~ 

Do Ministerio dos Negocios da Fazenda, de 4 ~o corrente, 
~nviandc as seguintes 

INFORMAÇÕES 
' 

.K~mo. ::'.\r. ·1 º Secretario q,a Carnara dos Deputad!os - ' 
!Em resposta ao telegramma que Y. Ex . .se dignou dirigir-me t. 
~m data de rn de maio findo, indagando,. em virtude de 'um f 
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reoncrimcnto formulado pelo Sr . Deputado Mauricio de La~ 
cerda fl approvad(l pela Commissão de Legislação Social dessa 
Gamara, quaes as co11di(1ões dP, trabalho a que· se acham su
ieit<l\'3i os ope1·arios deste Ministerio, lenho a 11onra de passal' 
á-s mãos de V. Ex .. para os devido:=; fins, as inclusas cópias 
dos ·officios em que a Diree loria da Casa da Moeda e a da Im
pren~a Naciona.l pl'estam informações a respeit-0 do assumpto. 

• Reit.ero a.. V. Ex. os meus p.rotestos de elevada estima 
e mui dislincla (:6nsidera0ão. - 11om.e1·0 Ba.pti-sta. 

Dh'ect.o.ria da Casa da Moeda~ Rio de Janeliro, 2·de julho 
âe 1920 - N. 1.522. . · 

Sr. direcfor do Gabinete do 1\finistcrio da Fazenda - Em 
solução a.o vosso officio n. 47, de 23 de junho ultimo, tenh0 
a informar-vos C!Ue os operarios .iornaleiros desta ireparticão 
comparecem ao s0-rYir;o das officinas ás 8 horas da manhã 
e terminam á,:;. 11 ltora8 da tarde e os diaristas que servem comu 
au..~iliares na Contadoria, ThesouTaria. Seccões Fiscaes da Im
pressão e da Cunhagem. PQrk1ria e ~\lmoxarifado ent1·am ás 
::.ü horas r. sahem ás 3 por ::;er o <->.xpccliente dessas depcn
dencias enceerado .a ('Ssa hora. go:;ando tanto os operarios jor
naleirrof' como os diari;stas elos favores eonced:idos pela lei 
sohre accidentes no trabalho. 

Snndà.çõPii. - Ltliz ·A. Có1·rêa da Costa, direclor. Con
fere. t n secção da Direcf.oria do. Gahinatc, em 4 de ag-osto de 
1920. --Pn.~t.sto Porto. auxiliar da administração dos proprios 
nndonn<l.ó5. Visto . - J. B. de .llello A:l'1'uda, chefe da secção. 

f 
' 

Impren~a Kaciona1, Rio de .Janeiro, '16 de julho de . Hl.20 
~ N. 864. · . . ... . 

Sr. <lircctor do Gabinole do 1\-ünislerio da Fazenda -
~\ccusando recebido o officio n. 106, -de 25 r'p jnnho uU:mo, 
:10 qual acomparíhou cópia d.o tcle~Tamma, dti : H dr, maio, 
lambem ultimo, on1 -que a Commis::ião dB L~:.;Ha1JL•) Social da 
Cmnarn. dos -Deputados solicita. infQrmu1:ões ~sobL'e . quaes :t<", 
C!)n<licões de trabalho a que estão ç;uj·~ilos r.s op(•rario.;; do 
}nni~t.~rio da FazendaP, ~abe-me ((p .-~ta1:1r que, em :H .rfo d1~
:u~rnhro ultimo, o "Pessoal Amov1vei~ dest·~ estabelecinumto . 
• 11:ili! (\:ll1t>~·drnndidos todos os q;r·t'ario.s., so !~ompunbmn r.11' 
:::18~ 1 ~ iJll'Icga-dos. distribuidos cm Gn p~li':t a Irnp.::emu e .:!1:3 
~·ara o Diario Official. 

Tenho para mim que, .pele menos ag~i na Imprensa Na
cional, a actual situação do operariado é a mais · lisongeira 
possivel, visto como, si, <lesde muito, já havia -sido ad-0ptado 
o r egimen -da.s oito horas de trabalho, com meia hora apenas 
naria ligeira. rcfci<;ãD, concedida pelo regulam~nt-0 vigente, 
~iltimamenLc esse prazo foi elevado ·para 1 hora.· · 

Os servi~.os · extraoroinarios, · prestados · pelo~, o·p·1erarios. 
são pagos á razão de meio -dia ca.ga duas horas: G~ntando~se -.... 
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pelo dobro quando se prolongam além de meia.-noite. Ellc~ 
::;e dividem ·nas duas t;ran<les classes: jornai·eiros e obreiros,. 
aquclles venceudo diarias fixas, estes ·percebendo conforme 
o~ trabalhos (JUe p ro.duzirem, mas calculado13 por tabellas 
cujos preços lhes são favoraveis. Si, anteriormente, os obrei
ros não gozavam de certas regalias, como sejam, entre outras,; 
a <le licenças remuneradas, agora já não occorre isso. Uns 
~ outros cslüo gozando dos mesmos favores previstos cm 
lei. 

Como si não bastassem as regalias já exi5tentes, o de
creto n. 4.061, de 16 de janeiro de 1920, veiu completar a 
vC!ntajosa situação <.lo operariado, aqui na Imprensa Nacio
nal. Na. verdade, todas as concessões, sem excepção de uma; 
s6, feitas ao i'unccionalismo publico, foram extensivas ao 
operariado, o qua1, como remate, vae, dentro em breve., par~ 
ticipar <lo montepio, conforme se vei·ifica do projeclo de re
forma, já publicado. 

Aliás, o operariado aqui na Imprensa Nacional, desde 
muilo, vem sendo amparado pela Caixa àe Pensõe.s, .re.gúla
rnentada pelo decreto n. 12. 681, de 17 . .de outubro dP. HH 7 •: 

Por ultimo, devo dizer que o regulamento vigente na 
Imprensa Nacional co-ncede, ao opcrario, ou empregado, do 
quadro ·do Pessoal Amovível, que completar 25 annos de ser~ 
vico effoc;livo -uma gratificação que vae até 30io/o doo · respe-; 
cLivos veudmenlos, e, para se aquilatar a extensão de se ... 
mr.lhanle beneficio, basta considerar- se que já s r. eleva :t 
G6 :770$ a. t.lespcza n.nnual deco.rrentr. do uisposiLivo rcgula
m<•nlar, e ·ella ~:tende a elevar-se cada vez- mais, 

Em vista do exposto, .penso que inquirir-se <las «condi
ções <.ie trabalho a í}ue cstão -·.sujeitos os opC'rarios» cCJuival(} 
a intlagar·-se qual sua situação. e, em tal (!::tso, a infol'mação' 
p(1do ser dada. r·csumidamente, deste modo: o opcrario. na 
Jmpren~n Nacional, 6e encontra prcsenlrment.e cm ~i l .uai:iio 
p c1·feilamcnt.e i~"U:il :.í do funccionar1o publico . 

.lu tgo qtw eom as· informaçõr.s f)Ur. vt•n ho ~ 11~ 1n·1•1'! :ll' 1'ir.3. 
~af.j~feita a rC(tUiSiCifo i'OilSf ant1~ 00 lr.leg-rnmrna, aliá!' paT'CCCll.
do-rne <JUC foi l'C'di.g•ido Jr. tal modo lai:onieo tlllP. uifficil
mr.ntc ·"º comprehendr. n naturrza <lr. Iodas n~ informacõPs 

· pedida~. ~ntrr. rllas. a <l0 srt•vic::.oR ·militnref:.. 

Saudr. fl fralcrnidaclr. - O 1Jirr.rtor r;eral. Autonio Bm·
(JCS Castello Bronco. - Confere, 1" sr-c~ão .e.la Dil'e1:t1Win do 
fiabincte. cm 1 <le agosto de 1 !"120. - F'au.sto Po1'to, auxiliar 
d:? adminislração dos proprios nncinnnes. - Vist.o, .l. B. de 
llfello Cti.nha. chefe de seccão. - /\' quem fez n. rcquisii;:ão.· 

Da Camara doP. Deputados do Estado de Minas, de 3 do 
correntr-, 1'emetteudo cópia da moç-ão approvada. applaudindo 
o rn·ojec.to {!e lroi que reYoJ:?:on o hnnimento d::i fnmilfa ex .. 
im11erial . :_ Inteirada. -
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SESSÃO EM 5 DE AGOSTO DE i 92-0 ' 

Telegramma: 

Nitlheroy, 2 de agosto - Sr. Presidente Camara Depu
tc;.dos - Rio - Tenho a honra communicar V. Ex. que a. 
ussembléa legislativa deste Estado inst.allou hontem traba
lhos 2~ secção, 10ª legislatura e reelegeu hoje sua mesa que 
1'icou assim constituída; .Arthur L. de Arauj o Costa, Presi
Jcnte; José Ferreira <ie Aguiar, 1º f;ccretario; Randol1piho 
Bocayuva Cunha, 2° Secretario; ..Mario de Azevedo Quinta
nilha, 1. º Vice-Presidente, e -Cesar l\Iaceoles Tinoco, 2" "Vice-. 
Presidente. --=-SaudaçíÕ'es. ---- José Ferreira de A.guia1-, :!. º Se
cretario. - Inteirada. 

Representação: 
De Octavio Dias Prado, pedindo sejam extensivas aos da

ctylographos da União. Federal -0s direitos e vantagens de f!Ue 
gosam os quartos es·cripturarios. - A' C.ommissão de Fi~ 
nanças. 

Requerimentos: 
De Conde 11\iascimento .. & Comp., pedindo concessão, para 

o í)rolongamento da :Estrada -O.e ' Ferro Noroeste Paraguayo; 
em territorio nacio.nal. - A' Commissã,o de Obras Publicas •. 

D:e- D. Alz-ira Margarida. da Costa Paiva, pedindo r.ele
rnção da prescripção para haver a quantia de 3 :600$ que 
deixou de receber, como pensionista do Thesouro. - A' 
Commissão dt~ Fínani::,as. 

De D. Minervina dl.' Figueiredo Moura, pedindo o .p·aga.
mrot.o de 2 :051$500 -de gratificação de exercicio e quanti-
1ativo para cl'cado que eabiam ao seu fallccido marido al
frrps do Exet•cilo, Pompeu Aurelio de :\'!oura. - A' Commis
:-;ao Lle Firn111ças. 

Va1'. n imp1·imir o segu!nt~ 

PRO,TEC'J'ô 

N. '18~ - 1920 

CoHf'P.âP. aposen.iadoi'ia, . com todos os -vencim'entos, aos func
donarios publfros d-vis qu.e· c·ontarem mais de ãO ànnos de 
ef(el·ti?~o servú;o e .)e o.charem em. estado de invalidez - ' 

O Congr_esso Nacional deereta; 
Art. 1. º .~os funccionarios publicos civis que conLarem 

mais de 50 annos , de effectívo serviço e &e aeharem em es
ta.do de invalidez, será concedida aposentadoria CO!J1 todos o• 
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v~nc.im (•ntn;; , inclu~iY<:' grat.Hk açú1·.: r: ar!didonaes; revogadas 
u~ dii5f• O<=i<;õe~ em <: on Lrar'io. . 

~ala eia:" C:mnmi~sõe:.: . !t dr> a~n::f o .-!e i.920. - Cunlio, Jln
chado, !>r:e:Jd<'11l1.·. - JÚllo f'rnnciJ. - Prudente de Mo1•oes . 
- A1;nolp/10 Azfmer.ío. - Y(~ris.1:.imo de Jfello. -- J1nr«Ol rl<: 
Escul;m-. - José Brmi(ado . 

O Sr. Presidente - A Jislu da porta accusa a presença . 
dr~ -'ili ~r=-. D<~vutados . 

.:\iio ha numP.1·0 ]Jélea se ab1·ir a sesi!ão. 

J)r>:<i;.:110 para amanhã a m~srna -ordem do dia C.e hoje, 
i:.: to ~: 

C-HDEM DC DIA 

Vulal)íu do pa1· ec.-'-' r n . 13, de 1920, in.Ji•fer-inuo o r·eque
rhnen Lo t'l11 que D . G:lllmrina Innoccnc:.ia do::: Banh1~ L01.lf!S 
f•"•!1.· r el1 •y:v;ã11 d;~ yr('~cr·ip~:fto (di~cussã\1 un i c.a ) ; 

· Yota(.;âe do pa1·; ·i·e1· u. H. de 1920. indr.fnrindo 1) rcqüe
riwe11lo ·~111 t!ll• ' V. Lrn :r.a D ias da. Cruz r1ede !'t~leva<:;ão t'le 
pi- r· .~r:rjui;Cín ( di:::eu~súo uDi 1. aJ; 

Y~Jlai;il.o- de p!"ujr:clo l' 137. Je 1920, nbrlndo o credfüi 
cspüeinl d1• ·l :2:r1~50<1. i':H' :l pagami:nln a ~\nf onin TPixrli'il 
de Olivl~ira ( ::l" discussão ' ; 

V ol.a<:ííi: ca em(~ndn do Senado afl vrojceto n. r,;>4 R, de 
1919, da Camara, 1·onc-edcndo mr.io s_oldn e montepio pela ta
bellu act.ual ú duvn e ú rnha 80ltf'fr3 dt'.l coronel Alfredo V i
<:en l e l\fa1·tin~, <·x·.:.dir·0clo1· do A :;ylo d<' I 1n-<1lido:o- da l'atria; 
com par~CP 1· da f:nm1.n i$!'fio dP. F'inant a ::: 1 favo1·avf'l :.1 ~mf'ndn. 
(\·irJp 111·oj 1~cln n . J fr l. , dr 19.:!0" (ífü:c~usi;;fio u11i<·u); 

Yol:11:~ () dr• i11·11.iPl"i11 n. Jo~; "\ , 1.h' 19:!0. dantln il'WU ot
ganiza\: <in ;'1 11;:i11 :1 dr • 1•lP1·I r·ieidade 110 Colir~io ~IilHar: c.·(1m 
r1:11 ·1·1· 1·1· da C111nmi ~'~ ii• : d i· Fin:rnc~a~ Nin l1·:..i ri11 rio Pl't.•.i <'cln (1 • 
t!i:-1·11=- ~.-.. <· 

\'c d:i\:fin dn r1 •1p:Pt'i !111·11 lo n. !. d" ·1\1:!1\ dn .~1·. :\Tnu1·iei 11, 
r 11•<J j pdf1 t•:0:.1·!:1i •p1•iJtll'IllO::; ~t'1]11·0 n indd t• ll ll' l)t' f' O!'ritlo ('llHl O 

con~nl hrn ... i l1 · ir-11 llll Hnlivi:1; 

\°Hla1:ü11 dn J'l'l[l!f 1rirnrnt n n. :.! . 1l0 t\l~f1. do ~r. )fanr·ido 
<.le La1·11rdr1. J 1l'1lí11dn in rnt·rna~<Je~ $Ó ll1·" a .p1·i .,fi11 rl r• l'Pdaet 111·"s 
do jornal \"ri:; rfr, /'oco e' Yari<1S op0r:.1ri(1:-:: 

Vof ar,ão do recruerimcnt.o n . 3, de 1920, do Sr. Mauricio 
Ot:> I.accr(l:-i, J)tXHndo informa~.ões sohrc a expulsão de José 
:!\fndefra; 

Volar,.ãc do 1·~ílu~riment.o n. !t , de 1920, do Sr. Mauricio 
'do I~acerda, pedindo informa~ões sobre militares que ~E; ac:ham 
.prrsos em fortale7.as, embora a.mnisfiados em 1.918; 
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SESSÃO E?,:f 5 DE _\GOSTO DE f ~2.© 

Vot::ição do r f'qlH'l'Üne:n!.o 11. 0, de ! 920, do ~r. Maur.icio 
.Je Lacel'da. neclindo informaçües s.obre o· paradeiro dos opc
rar~os Frl!z j(oeh <~ ;.:.terrn-ek, rn·"·"ºS ern .Blumçnau: 

V clac;i'lo do l'i!Cl m'ri1ncmto n. ti, de t 9.20, do Sr. Mauricio 
.i::;e Laee1·da, rwdindn infor·matões sobt'fl o parade-iro do com
lllt.Jildanli~ f' rnn l'f'f':-trln do yaror 3focun, torpedeado durante 
;1 gL'1'rra; 

\'ola(' ão do requ_ri'i rnon Lo n. 7, dL' 1 !:l.SO. · do Sr. Nicanor 
~\asl·iménto. pedindo infornnu,:.õe:=; solm~ n Ycrba porqut' foi 
fflito ao inspeetor das Obras contra as r.Seccas arJeantamt'.'ntns 

J:<1 im1.orL:rncia de 5. OúO :ooo;.;ooo-: 
·votação. ~lo requerimento n. 8, de 1 ~l.20, do Sr. Nicano•· 

:?\a :-:einrnnto, ved indo int'ormar;õfl~ - sobrt' n data da par.tida ílo 
e11i,;rnheire .Flavio ílihcíro Torr·r.s, vara a America do l\"Qrte-, 
r.rn C':!_rnmissfio: 

Votação elo l'eqnerimenl.o n. 0, de Hl.20, do S\•. rN1icanoe 
?\~:.:rim~fo. pNlimlo infnrmn0õrR rrlaf:iyas a-0 acudr i1a-rl.i
!'01h11· B(wbnrPr,1n.: · . . 

V 1)-l a~ão do rc•qu Peimenlo n. · l O. de 192 0. do Sr. l\iaurieio 
dr~ LHC'{•rd a; ~obrr' o assalto soffrldn por um jorna~ operai·j o; 

o 
Vof a((ão dn requerimento n. :t 1,. de 1920, do Sr. Mauricio 

<k l .:H·rrcla. fiOHcitando r.ópi~ do~ documentos relativos ú 
Cr·:1frrrneia do Trabalho- 8rn~ \Vashington; · 

YoLa-;:ií_<-1 do r~querimento n.\.12. de 1920, do Sr. Mauricio 
íir> Lar·~rdn. pNiindo informaçfíc:' sobre as prisões Ü'Has 0ni 
frf'llfr r1<J jrwnal Voz do Pm..~o: ' 

~'-' . 
Vot ac:ão üo r('(J U Jrimento n. 1 :1, de rn2<Y. do Sr. i\Iam·irio 

rlt• Laí'1'rda. sol11·n a ('XP'.:ução• do dcicrrt.o que in::.Htuiu o De
J!:u·I anwn te• dn Trabalho; 

YoLaci'io dn rPqnerirnenf.o n. H. rfo 1'920. do Sr. l\Inuricio 
(l e Laert ela. ~ohrc a r.-xpn lsfío do :Manuel Pcrrz; 

Volaçilo do n~querimQnLn n. 1'5, de 1920, do Sr, ~Iauricío 
·(lP LacN·da, sobre a expulsfü:. (' p!'isiio dos operarias Koch e 
Stí'I'fl('Ck: 

Volaçrío do requerimcn to n. 1 G, de 1920, do Sr. l\fauricio 
fl1• Lnl'rrrla, JJedindo informações sobro o incidente havido 
<'ln Hmillmrg·o eom os marinhriros brasileiros do vapor 
Cuyrd;à"; 

. Y o lação do ~-cqncrimcnlo n.. 17, de 1"920, do Sr. l\.fauricio 
i:le 1- acerda, pedmdo informações sobre operarios expulsos no 
Estado dr, Pernambuco; . . . . . . 

.. P discu.Ss~o do proj ecto n. 4 A. d~ i920,. declarando de 
~tilldacte publica a Aac1.:,ão Social N~eiona!ista · com parec~r 
tayorayel da Oommissão ·de. Constituiçã~ e Justrca:; · 
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3" discussão ào pr-ojcclo n. t1G2-.• de 1920, do Senado, au
torfaandn n ubPrtur·a dos crcdi1.o!= nccessal'ios para pagament.o 
•lt ~ gratif'ica<.:ão addicionaJ a qu~, de accürdo com a lei nu
n11:ro 2.350, ele 31 de dezernbro dP. 1910, fizeram jús diversos 
t'w1ccionarios da E$cola de AprendizeF ./i..rtifices do IJarú; com 
~ub=-til111h·o Jn Commissão d(~ Einanças; 

1" discn.,,são do projecto 11. 2. A, de 1920, autoi·izando o 
Governo a despender .?50: 000.:ii com a reedificaçã.o da Alfan
dega de Araea.iú, e dando outras providenrias;~ com parecer 
favoravrl da Cammiss:5o dn Financas . 

67" SESS.~O, EM 6 DE AGOSTO DE 1920 

PílP.SlDENCL\ 00 SR. BUENO BRAND.~O, PnESlDF.'NTE; AR1'IltiR COL
I.!\llgs MORJ~lr.A, 1" \ 'fCR-PREj:;lDEN'fE; ~\NNIB:\l, 'l'OLEDO, 34 

SECRET.\P.JO . 

A's 13 horas com.parecem os Srs. Bueno Brandão, Arthur 
Coitares Moreira. And1·ade· Bezerra, Annibal Toledo, Octacilio 
cl~ Albuquerque, Costa ne.:;o, Dorval P'orto, Souza ;éastro, Dio
riysio Bcntes. Prado Lopes. Luiz Domingur.s, Rodrigues Mn
dtado . .Tofio Cabr~I. ,\rman<Jo Rurlamaqt1l. !lfarinbo dP. Andra
de, Thomaz nodrigue~, Osorio de Paiva, Frederico Borges, 
Cnnlla Limn .. f~ímcão Leal. Baltlmzar Pereira, Gonzaga Ma-
rnnl1::to, Jn]jo de l\lcllo, Rodrip.ues Doria, .Deodato Maia, Leon
eio G-alrfio, Torquato Mprcira, Elpidio de 1\fesquita, Leão Ve l
loso, Ghaldo Rn.malhf't<•. Heitor do Souza, .Pnu1o de Frõnlin, 
Bna1·qu" d<> =Xazarf't.h . :\fanl'icio ·<ie Lacerda .• José Gonf,nlv<.,>S, 
Alh(l.J'lirto Drnmnwnd. :\falia Mac-liado, Silw•i1·a Brurn. Amm·ico 
Lop<'~. ~1,rma Ji'i~ur.i1·C'do, Gom<'s Lima. Landulpbo ·d,, Ma:::·:i
lhãe~. Zoroasl ro AIYar1·ngn. M111'<'il'a Brnndfto. Hnul S:í. C:a
míllo PraL1's. :\.lano1•l Fnl~Pticio, fü1~m·do da Cunha, Ita111 · Ca1·-
1loi'o. ~alJPf.; .Tnmor. Carlos Unrcia. :1''<11·1·ei1·a Bt·aga .• Tos1' Ilo
h01·to. ·veiga Miranda, S11~1í Lobo. :\rnolpho A.zeY<]dÚ, Ayre~ da 
Silva, Ol(lgm·io Pinto. Tul!o Jaym<'. Prrrira L1 ... i1t\ Olloni Ma~ 
Pí1·1. .loiío Pflt'll(lf la. 01~1 avio nncl1n P Carlu~ :\lnximilin.no. (<H). 

O Sr. Presidente - A lista dn prescnr.n ar.usa o C'Ompa
l'N'· i mrn t n di> li í Sr~. Dr.p u t nd!JS. 

~'\hrr-sr a i-;(• :.-:sã o . 

O Sr. Annibal Toledo ( .~· Sec1•ctm-io. sen..1indo de 2º) ' 
procede ú lt-ilurn <la ar.ta da sessão de~ :J clO c<Jr1·ente, a qual 
t\ ~"rn oh~Prvaçõcs. :i1wrovadn. ·· · 

E' lida e posta em · di~cuss~o a atla do dia 4 do .corrente r: 
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O Sr. Paulo de fl'.ontin · ( *) (sub1·c a acta) - Sr. Prc
~iucnte, pc1;0 .a Y. Ex. uma provicencía com rclaçãu ú prc
~ew;a do::; Deputado:'; no inicio da sessão. 

: O novo H.egimenlu 1Jispensou a chamada. Que ac:onlel'e ·:1 

A' urna hora e um quarlo precisamenle, não estando· no li\Tu 
o:s nomes dos Depulados em numero nccessario) declara-se 
não haver sessão. : 

Sabe V. Ex. que o novo Regímen to e:::tabeiecc que a lisla 
:::cj a organizada no livro .da porta. Ora, a collocação da me::;u 
oncl e está o livro não é na porta, e sim j unio ao ascensor. 
Os Deputados que entram no edificio, principalmente os rlos 
Districto Federal, teem necessidade de att.ender não raea
mente, pela plena liberdade que ha para penetrar no saIUo 
do andar ·tcrreo, muitas pessoas que os procuram. Uma. ,.,..1. 
installado o novo. systema, o livro da porta deve estar na porta, 
que é o lagar por onde entram. os Deputados., 

Deu..:s!; commigo exactamente esta irregulat·idade: eu c::;
fa.va no edifício da Camara, estava.· atteudcrido a pessoas que 
mt~ chamavmn. Pensei que -0 meu nome havia :-lido· consignado 
l~mno .presente, segundo a nova disposição do Regimento. Vi, 
por~!m, que rião o f(lra. Occorrcu o mesmo com oulros colle.
ga:; qu.c~ achando-se presente na Casa, figufam, . na acta em 
diseussão. ~orno ausentes. 

Peço; por-tanto, a V. E.x. que, emquanto 8e não modificar 
í• llegimeúto, seja o livr0 da porta collocado no lugar' por onde 
enüam os Depulados no cdificio o não nu segundo andar. 

O Sr. Pires de Carvalho ( *) °(sobre a acta) - Sr. Pro
;-; iJen le, pedi a palavra anLceipando o meu pt?nsamento:. 1~ 
meu propusilo, á hora do expediente, justificar uma indfoaeãn 
l'Onlra o dispositivo encartado no novo Regimento, que uãu 
cor1·csponde ús ncce~sidades dos servit~os da Gaa1ara. e, muito 
mnno!i. ás do ~crviço publico ..• \ cxeeução do. Regimento uu 
pa1·ln em Que supprimfü á chamada não salisfaz, porque a 
diamada era uma yalyula pr~la qual, muitas vezes, se ol.lcdc-
1•ia · :í~ l'Xigenl'.iu.s publicas. l'!iltisfa:wndo ü situações· espci.:iaP~ 
a que• P~tão ~mbmeLlidos os Deputados. 

Ul'anúr. pari e dos membro:-3 da C'amara uãu let'Ill J'P:·d-
4Jt•nr. ia nrs!.u Capital; não pouc1.1s denlrc elle:s são hosw·íll':
d1• llH.J!'adia:o: eollcctivas, onde dependem de eircumstanl'ias 
mil íto 1·onh1>cidas e t•ea.cs) ao alcance ue todos. Além di~so. 
J111iilo dr rn'•~ niío dbrJomos de vehiculos d~ c0Ji.duc1;ão pl'O
prio~. 

E::;:se:; facto~. alheios todos ü vontade dos membros dcsl:i 
r.asn. e a intui!:ãn do cumprimento de seus deveres, agora. 
r t•uzcm ~orno resultado, a facilidade, a leviandade, permuta
m~ V. Ex., que sem ~spiritn malicioso o diga, de figurar
mos corno eabula§, como negligentes, -como desprez·adores do:; 

(•) Eate discurso não fo~ revisto pelo -o·rador. 
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jn[.Pl'1;.S :5e5 C<)Jlf!f.:ÜV(l.$. ar)$ (jUfl('S 1.1~JnOS O dever d.e pr·cslar a 
i1o~~:i solicitud". o nosso empenho, 1.1 nosso e~fol'c~o . 

l\1~sta~ condir:0~ .~, np~·oveito-nH' da · Ji~cussãn 1la ada para 
1r~vantar a mii'1J1a r!•el:una.<'ão ennl.r(t 'n fnelc d<• me fazr~·rr.m 
fr.:urar í·nmr: au :-.:~ nle. no::; '<lou:-.: dia:" ultilnns. ou n.as duas ul
i.irrrn~ r:e~i:51•s, 0_ qtw· absolnf.nmentr não se· .deu, nr~n~.~podia 
:;;c1· n-..-~u JH'npo;-;tlo: pnríjue .. quanuo me aus1~n1e desta _Casa, 
PN' fl\f;tivos inJ1.•ppnden1.t'~ da ininha Yon tadi', }H:ll' imposirão 
Ue dr~ ·.- r:r r~:; c:Xl l'tllll lll~ a n·1f~ll mandalt~. J)l'Ol'lll'O ::H!Jllpf'<..! veni
tPllCÍUl'-JllC, t.!iriginúo-rne a · Y . Ex .. ~e. P rn;;idPnte, 1111 a ou
tr1~n1, que cxerr.:a a aulorí<lndc pri~~idencial dn Camara. e 
ainda ao i·eJ1rrsen!anli~ eia mulcwia, a qllem pl'esio o concurso 
dr_~ meu :.:ipoio .sempr<' JcJigr.n lP e ~olicilo ~ mostl'ando-lhe5_ 
l •r<fl'! c::;l.ou, (]Ue não sou descuidosu Jo5 meus de\·ercs e muif.o 
me· nos de~illlí.'1'<'5~ado !J<~lo :.indamr>nl r, tlo::; nos~os trabalho~ . 

..:\ssim, l H'1:0 a 1.-. Ex. , ~t·. J•rc:"idcntc, se (Úgni; de fazer 
r01Bit,'1lar. na arth. que, :í sessl:io 1fo hontcm. como, &. de antê
hontem, compal'1~c:i , l(•ndn d1cgadu aqui poucos minuL08 dc
poí~ do memb1:0 da ~Ie1;a que oceupa\'a a .prcsidenc.ia haver 
ll1:da rado nfio poder haY<:>l' SL'~sãn pot· falia de numct·o. 

~ão. houvt·, pois, sc:'são, . porcrne a disposição do actua1· 
nc~girnc11f o não eoneilia. ús rircumstancias 1~s1wc1ulissima do 
J>cpntadn. eom as neec:'sicludes do SPl~viço publko. 

Tcnbo concluíão. (:Jh.tito bem_: muito bem.) 

, Em seguiua, é a·vprovaua a ada do dia 4 do corrente. 
E ' liua. e. s0111 obscrvac:õrs. approvada a ada do dia 5 

<lo corrente. · · . · · 

O Sr. Presidente - Passa;-se á lei l nrn· do exvcc.lieutc. . 

O Sr. Andrade :Seze,rra (./º Sccrelo'f'i.o ~ prON•d1.: ú leitura 
<lo ::;t•guin(c ' · 

EXPEDlE\TE 
() Iri (' j 1.1~ : 

J )o :-:r. 1" S1·1~ 1 ·1• l.at·in du St•rn1do. Llc, ;) do conenl !'. -com ... 
lllll1tíc-a11do 1111• ~ arp1dla Casa do Congresso ~acioua! ado!Jl.ou e 
IW:'(a dai a 1•11\ Ít>ll ;'1 ~a1w1~fin a J11•11po~i{;iiu t..le:;La Camal'a sup
p1·inli11d11 as IH'u \·a:-: de• .i1111Jio a a:-:oslo, dr~ que trata o ·<.leí'.l'C.Lo 
n • . 11.;1:w. dP t: J .. 111a1"1;0 tl1~ 191:>, i· danúo outra~ I.JL'OYi-
tle11c.iu ::; . -- 111leirada . . . 

Dll !\! i11i::;l 1't'io da Gtw1Ta, de :3 clu i:o t;J:ente~ (•11via111Jo as 
,:;t•gu iutei; 

i~ FOH:i.\[AÇÕES 

$L'. 1· ::;cn dario üa Camara. rlo~ ~rs . Deputados - Em 
virtude de deliberação da Gamara dos . Srs. Depu_ta.ctos, pedis~ 
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f.r.~s em offo.:.io n . 103. 1Je 28 de junho u fümo. o~ ;: , ~ º:1 i ;1 ! es 
csciareejmcntos : · · 

Si · i·cqucl'cram. promoção a ofíiciar.'.'5 U.c ::..~ elusse tk r c...,_ 
;.:(~rvn: <io EXí'l'Cito r1oriauo E ;:;to'Oar, .'.'\ ic.oláu Cavino e outr-os, 
tudos da sociedade de tiro n . 7:· · · 

~i, ao ser baixado ·o decréto lêgislatiYo n. 3 .. 35.2, de :1 
de ot1Lubrn tio 1917, us referidos oHiciaes se acJrn.vam, desde 
dons annos antes, J.ii., lt.1 mc:no~, ·no c:xeteí<:io de suas f uncções; 

·Si· os referido:5 o rfida~s lomaran1 lJUrte em manobras o 
sr furam, em qualquer t empo, chamado~ pela autoridade eom
petcnl c para auxiliar a man-u!enção da m'dem publica; 

Si, á vista d()s i·equerimentos pelo:; nurneros a presenl.adus, 
lllc~ foi a;p1llfoa.do o disposto na lettra g .cio. árt. :1. 3 <lo re
g.ulamen to que baixou com o de n . 12.!.l23, de Zv de março 
<le !918; · . 

No -caso negativo, cm que se ba3eou o G:ovei·no para negar 
a promoção r equerida. . · . 

Em ..solução a esse pedido, trans1hitto-vos a indúsa in
formação, por có1,1ia, pres tada a respeito pelo chefe do Estado. 
:\faior da Exer·cilo . · 

Saude e fraternidacle. - .cuioaerus. 

EsLauo .Maior do E~ercito · - Gabinele - · !';umero seis
c·.enícs e dncor:nta e·· um - RÍO de Janeiro, · vinte e um do 
julho de mil noveccnt.os e vinte . 

.Ao Sr. Müli~tr·o da Gu erra. o chefe uo Bsta·d·o-Maiur d o 
E:x~1·ciio.· - Objceto: Jnformadfos sobre pr·omoc;ão .de of.fi
tiacs elo 'firo ~ete . Senhor· Ministro - Ile::1Li tuindo a \'Ossa · 
c.xcellencü1. u incluso oHíeio :sob nuirn.~ru ccnLu e íres <1 c. vinte 
\.! o iLo de junho findo da 8ecrclm·ia da. Camat·it dc."16 Deputados 
:::olíc.itanúo il1forma'..'ões a respeitq da nao '_l)rom,o~·ão de .Aris
LL'U 'f~ixeil'u. PinLo, 1•'1·ant:isco Sarmento Marques, Luiz Ca
rnarg\ j de BL'ilo, ~\~lippe de Souza, Ageuol' Cesa1' uc· Bat•ros, 
Sicolau Cavia.o, .Floriano E:-;eobar, Léou BoH.cux e Confücio 
Abdon. todos <lo 'J.'i ro Sei.e, a ofríciae~ do segunda · cla.s~ c da 
n~se1·va dt• primeil·a linha do J•:xcrcilo, <'.ah~-me ti}zet· qu~, 
1.!I~ fac\ o, •'!;Ses orfieitti~e; r etjUl'reram })romooão a of1'iciacs· ue 
sq;u nda da~~e uu. r l!:lervu uc primeil'e liuhal cuju.s r cqueri
m1m l.os fo1·au1 put' esL1• :E.:::laüo-Maior l11forma<los cm ttuinzc 
du j 11111l11, primcfro, 11uiuze e tle~c\:)ct.~ <l~ julho un m il nove
cenLo:; e 1fozoito, respectivauwnLe sob os uun1•!rO:-; i::;ctcnta e 
um, ::)Olenla é tiou:;, sclcnla o lrcs, setenta e l}Uatro, se tonla 
e cinco, oitenta. e um; novenla e trcs, noventa e seis e noventa. 
e oiloi. - · 

A Iet.tr:a y Jo artigo trcsc <lo decreto n umero Joze mil 
novecent1Js e vinte e tres de vinte <l c março de mil 11ov.ecen
to~ e dezoito, que regulamentou a lei numero tres mil tre ... 
sentas e .cincoent3. ~ doµ~ ge; tres de ogt:gb~Q de; mil :uo:vece~-, 
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tus e <lczcscte, ex.ige pam o recrutamenlo <lo:-; oi':f kiaes ú~ 
1·1·.~crva de ::;e0unda classe da primeira linha que: Prímeíru, 
a::, ::,;ocicdadcs de Tiro tenham regular or0aniza0ão militar 
.(batalhão uu companhia); .segundo: os officiaes das soeie
<ladeis ue Tiro, até {.) po::;to de capitão, contem, pelo menu:>, 
tlous annos de ex:erdcio no posto, contados ante~ de tres de 
:outubro de mil noveeenlos e dezesete, data em que se Cl'COU 
D 11uadro d8 officiaes de reserva; terceiro:. co-participem das 
manobràs ou tenham sido chamados, .pelas autoridades com
petentes, a au."\:iliar a manutenção da ordem publica. 

Exige mais o artigo tr&se cm sua lettra d que esseti 
candidatos estejam cornprehenàidos entre os dezoito e tríula 
armos de ídade. 
· Ora, pela15 inform<l~õe~ presra<lati pela Inspec.toria U!; 
rfiro da prüneira região militar 5e conclue que a .Sociedade de 
Tiro Sete, apczar do artigo sessenta e tres do regulamento <la 
exlincta Confede1·ação do Tiro -de onze de março de mil no
'\'Ocentos e nove e do artlgo cincoenta e seis do regulamento 
de. vinte e cinco <le junho de mil novecentos e dez obrigarem 
a~ Sociedade!:i de 'l'iro que quizessem organizar-~e militar
rnrmtc n )')O!icilar prévia lieen~:a ao .Ministerio da Guerra, 
jnmais o fez. E só em vinte e um de janeiro do conente anuo 
.::)~ constituiu em companhia de' guerra. Assim, pois, O$ so
do:s do Tiro Sete até vinte e um -de janeiro de mil uóvecen
to;:; e vinte n.ão podem sei· r:onsülerados of ficiaes de segimda 
classe da 1·cserva de primeira. linha, porque lhes . falta a con
d3ção ~ssencial: estar a :sociedade -Orõanizada militarmente 
em companhia ou batalhão (lettra i .do artigo doze da lei 
numero lrcs mil tresenlos e cincoenta e sete de tres de ou
iubro de mil novecentos e dezesete e fott.ra !/ do artigo tre~;e 
<lo decreto nume1·0 doze mil novecentos e vinte e tres do 
·'··inle <le mar.;,o de mil nõvecentos e dezoiLo) . 

Além disso, o~ offiti:ws requerentes não <íomprovaram : 
a) achar-se 110 exercicio de suas funcções ha dous un-

11os, pelo menos, antes <la lei de tres <le outubro de mil no· 
vrcentos e <lezesete; · . 
· ú) ter ~nos de tr:inía annos de idade, limiLe maxinw 
para os candidatos a off'iciaes <le segunda classe da rescn'a 
.Ue primeira linha; 

e) ter tomado parte nas manobras. ' 
E' facto que alguns i'ora:n, em vinle e· um de outubro 

ide mil novecentos e dezesete, ás manobras do Campo dos Af
fon5os e ahi permaneceram apenas vinte e quatro horas. Não 
se póde pois <líi;er que esses oficiaes tomaram parte em 
manobras, rnjo prazo se esteude de oito a quinze dias ~uc~ 
~i:ssivos. . _ 

d) ter sido chamados, pelas autorida<ie.s competentes, a 
auxiliarem a manutenção da. ordem pubF Nenhum delles 
:exhibiu documento c~mproootor.io dessa ~uis.i-ção. S'i· o 
foram, o fizeram -voluntariamente como ~ida<lãos; jamais nos 
vostos que desejam ser aproveitados como officíaes de re-
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serva: X es Las ~ondições, os officiac:; t•equeren~cs não ti
nham nem teem ui1·eito a ser considerados officiacs da te
serva · tacs foram as informa<;:ões que prP:4ei e sobre as quae~ 
nada 'tenho a a<lditar nem contraditar. Assim pois respondo 
aos que6itos formulados no citado o-ffido da Secretaria da 
Camara <los De:putados: Ao primeiro, alTirmativam~nte. ~os 
:'rgttndo e terceiro, negativamente. Ao quarto e · ult1m_o, f10a 
tcsponàido peia exposição que venho de fazer li. respeito dos 
inutivos que me ccrn.dnziram a negar-lhes o · direito á pro
moção a offÍCiaes da reserva. Sau<le e fraternidad·e. Mare-
l'i1al Bento Ribefro. · 

Confor·me. - Valeriano Lirna) chefe de seci;ão, ·no impr.
dimento do director. - Confere. - Samuel Cabralt 1º offi
cial no impedimento do. chefe de seci;:.ão. - A quem fez a 
requisição. -

Telêgramma: 
U1·ba110, 5 de agos Lo :...__ Presitlcnt.o Caqmra Deputados 

C0rnmunico que l:!a dias nã9 tenho podido ~ompal'ecer por mo
;\vo de molestia., que atn.da co.ntinúa. Afi'cctuat5as saudaçôe:;. -
DcQutaclo .t'u•lindo Leoni. - lntei!fa.da 

Requerimento: 

De Aidqvrando Graça, solicitando u cmilamcnlo para o pe-
1 i ido de çoncessão para. , a construcç-,ão· de uma ponte metallica 
i·.ntre Rio e Nítheroy. - A's Commissões dn Obras Publicas e 
, l e Finanças . . 

~ão successívamente- lidos e ficam sobre ·a mesa até ul
te1·~or deliberação, cinco projectos, sendo dous do Sr:. Albm-
; ino Drummond, ·um do Sr. Augrn.to de Lima, um do Sr,. Tho
rnm: Accioly e um do Sr. Francisco Valladares. 

O -sr·. · Presidente - Está finda a leitura do expediente. 
. O Sr. ~ndrade Bezerra (/º Seeretm•io) ("') -, Sr-.· Pre

sidcnt.e, lJCdi a palavra 'P-ara dar ligeiras exiplieaçõ1es ao nobre 
1 )r.'putado pelo. Districto Federal. A reclamação feita .por 
~. E':l.1., Sr. Presidente, não me parece, com a devida venia o 
d ig'O, ter ·cabimento porque a. noya disposiéão tev8 por ·fim, 
:-;implii'icar o serviço de verificação de presenç.a dos S:!:'s. Depu-
1 ai.los. · · 

Esta verificação não IJóde: ser foita sinão â entrada do· 
r~r:into elas sessões; e o facto é que, mesmo que não houvesile 
:-:1do adopt.ada. a. nova norma, m~smo que a chamada fíevesse 
sr•1· res~abelec1da, como .quer o _pobre Deputado; represe11tante 
da Bahia, a 'Permanencia dos :srs .. Deputados em oull·os an
da 1 ·<~s impossibilitaria que ·respopdessem. 

~J Sk. ~AUR1cw DE L~CEIIDA _ - Com a 1 ista da porta é 
J 1 • ··~~1Vel a Iraudc de se riscar o nome, o que não é possi-

( •) Es·te discurso não foi revisto pelo orador. 
C. -Yol. V. f.:l 
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\.·r-'.l na chamada, e isso se Yerificou na crise de opposii;.ão ao 
:-: ~·. P inhe1 ro ~fac:hado. 

O .SR. A~DRADE BEZERll...\ -- :\5.o tenho meios de renovar 
n discussão sobre o RegimenLo que acaba de ser approvado 
pela. Gamara; quiz apenas safümtar que a modificar;;ão pro
posta pelo honrado representante do Rio de Janeiro não me 
parece a mais pratica. 

O SR. MAmncio DE LAcEIU>..\ - Eu propuz foi uma. pal.-
mai.oria. . 

O SR. iNDRADE BEZERRA - Quero dizer: do- Districto Fe
<leral. · 

o SR. PIRES DE GARVAI4-IO - E cu vou l{)ropór uma esca-" 
pat.oria. 

O SR. P.A.ULo DE F~N'l'IN - Apenas peço .que o livro da 
porta esteja á porta; é a U:nica cousa. que. peco. (Ri$o.) 

O ascensor ás vezes não funcciona e temos tido occa~ião 
de esperar para vêr si funcciona ou não~ Havia mais eon
veniencia que uma ·porta fosse reservada á entrada dos Depu~ 
t.aàos e que estes soubessem que alli ·seus nomes seriam con-
signados nà lista. · . · 

O Sa. ANDR.AD.E BEzERRA - Lembrarei que o· livro é de 
presença dos Deputados. Não é, propriamente, um-.: livro de 
p_orta, principalmente porque. temos duas grandes {)Ortas de 
entrada neste edifício • . 

O SR. l\Li\.URICIO DE LACERO,\ - Temos duas grand-es e <luas 
peq.u enas. 

O Sn. A..."'íDRADE BEZERRA - Eram esLas as cxplieacões que 
eu vinha traz-er á Camara, respondendo ao n.obre Deputado. 
(Muito bem; muito bem.) 

O Sr, Presidente - Acham-se sobre a mesa dous reque
r irnentos qu·e -vão ser lidos. 

São successivamenLe lidos; apoiados e poslos em dis
pussão, os seguintes 

REQUERI MEN'ro 5 

N. !8 

nequeiro ínf út:'tnacõe:; sobre 3. prisão em que se encontram 
os operarios Slerneck e Koch. · 

Sala -das ses~õe5, G àe agosto de 1920. - Maui'ic~o de La
C! f'da. 

O Sr. Mauricio de Lacerda - .Peçc ~ palavra. 
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O Sr. Presidente - Fica adiãda a discussão . na · fórma ào 
Regimento. 

N. 19 

Requeiro infcrmações~ por cópia, cio processo-êe expulsão 
de lfanoel Perez. 

Sala das sessões, 6 de agosto de 1920. :._ lt.Cati1'icio de La
cerda. · 

O ~r. Maurício tie Lac~rda - P ecc· a palavra. 

O Sr. Presidente - Fica adiada a discussão na íórma do· 
Regimento. · · · · 

O Sr .. Fresidente - Vou submetter a votos ' o seguinte 

!1.EQUERI!\1ENTC 

Recnieiro que se eonsigne na acta da sessão de hoje, um 
vote caloroso de .. aQplau.:ios aos moços brasileiros · qüe muito 
.alto estão elev~mdo o- nosso nome .no e-strangeiro, nas ·Olym
piadas de Antuerp~a, dando-se· 'conhecimento. por teleg1·am
rnas, desta resolução da Camara ao cqefe C.a Delega!;ão Spor-
tiva naquella cidade. · 

·Sala das ses~ões, 6 de agosto de 1920 •. - Veriss.imo G'ie 
Mello. 

Approvado. 
I 

· O ~r. Olegario Pinto (pela ordem) - · Sr.. Presidi:mte, 
venho ~ommunicar a V . Ex. e ·á Camara que o nosso col-
1ega Sr. Deputado Eugenio Müller tem faltado ás noss2.s 
sessõe~ por se achar doente. · 

o Sr. Presidente ~.A .Mesa fica sei ente . 

O Sr. Annibal de Toledo (*)-Sr. Presidente, inscrevi-me 
no expediente. para apresentar á ·camara um pl'ojec lo de lei 
que inlercssa á viacão sul-americana. Ao chegar, -.porém, a 
cata Casa fui surprehendido com um telegramma communica.n
no-me que na cidade de 'rres Lag-Oas, em meu Estado, o des-
1~mbargado·r Modesto Perestrello de Carvalhosa foi victima de 
11m attentado c_ontra sua pessoa, salvando~se, felizmente, iHeso. 

Sinto immensamente, Sr-. Presidente, ter necçssidade de 
vir, pela segunda · vez, á tribuna da Gamara denunciar um 
i~cto desta. ·ordem occor rido no meu Estado . Sinto, não só
mente ·como mattogrossense~ . mas e principalment,, nor se 

. .(•) Éste discurso nâ'> foi rcv!~to .·pelo orado:·. 
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nelrnr !í fr ~l a du gove r no de meu E :-;fado um sae1~rdote "alho
fico que <J, .• ,·,~da. não :::ó por seus d1!Vf~r1~s t°(msUtudnnaf'~ . n~a~ 
lambem rwlo:-:. 111.·.Yeres de ~eu ::;ac~rdodo, ag-ir d(• maneira 
a cYitar flll". na ~ua 't1>.rra, a ::marc:hia si~ alastrasse, co~o 
Yac :::;ueceden<.io. <le modo que a s garantias tle vida e de 11-
berdade Yão desappar<>eendo, ~uccessivamente, .cm quasi todos 
os municípios . 

o sn. PEllEIR.\ L EITE - ú :3r. Pres idente do Esla.clo tle 
}fatio Grosso não· púde ser respont'avcl por esse::; ft~clos, como 
V. Ex. sabe. · 

O Sn .. ANNIBAI. ·UE ToLEDo - A r espon~alJilidadc de S. Ex. 
decorre da absoluta falta ª" puniç.ão dr. crimr~s anteriores. 

o ~.it. PERElP.:\ LEITE. - ?\ão apoiado .. 
o Rn. A~NlBAL vE ToI~Eoo - s . Ex. lern sido iuLeira

rncntc indiffercntc aos reclam<?s da popula~ão .•. 

o ~n. PEREIH.\ JJEITE - Não apoiado. 
o si:. 1\X!'IB.\L DE '1'0L1füo _._ .. . aos redamos das vi

climas dessa -série ·de assassinatos e altentados de f.oda ordem 
c:uc Yão oecorrendo no meu Estado. 

O SR. PEitEnu JJEI'I"E - Não apoiado. Terei occasiüo 1fo 
tl0n10ustr.ar a V. Ex. o contrar io. :E' urna accusação indebita. 

O Sn. AN";-.;m_\L or.:: 'foLEOo - J .. arncnlo. 8r . Presidente, 
: ... r rfo vir mais urna vez fazer essa denuuciU á Camara. 

Já. ·J)Cd-i ao Prc~ddcnio da R<'publica uma providencia, por
•t ne s into que da parle do Presidente tlo Estadú' ellas não 
appareccm . .. 

O S1t. Pt:llEinA L1·:rn; - -O J>rcsidf'nk do E stado lcm tn
niado e tomará lotlas as providrncias neces~arias. 

O ~H. A X:"IR\L JJB ToLJ.:no - V. Ex. ha d1~ ·ver qu-.: nii <'.I • 
. \ f or1.:a fl'drral sP.rin a uni N.1. eapa7. <l c restabelecer as gn-
1·antia.:: rn•t:f's:::;aria:-; aos habitantes do meu l~slado ; a 1'ol'f;a 
.rmblica · ~stadual ó eonuivente, na -sua maiuda com t'SSC'!:i fa-
f'l-l•S criminosos . · · ' 

O f'B. ·P1:1mm.\ l.1~ 11·1~ - Na :força e:-:ladual ná{l C'Xi~Le pn-
1 il ica, os :;r~us officiar:s não f.cem intP1wõd .po1itil!D~L 

O ~n. Ax::'\ IB,\J. IH~ ·ror.~oo - l·~m Campo Grandf.'. t; a 
il pro1u·hl au!.orid:.uk o dt~legado {le policia .•• 

O t'n. PEm~m,~ LEITE - Depoi$ da r evolução. 

o ~11. :\N~I.13.\1 , UE Tor.EJ>o - ... :::ão 1)s proprio!I ::::oldado!:> 
qu e s" Ye~ I cm [L pah;an:-i 1)ara ':ommC'tlJ•rem c.:.sus violencias, 
r: ~~cs attPntado~. 

:\ casa lle um uistinc.Lo amigo meu. Sr . Manoel Dias de 
Pinlw, aliás collector federal da eidad·e de Campo Graade, 
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SESSÃO EM G DE AGOSTO DE 1920 

está dia e noite rondada por capangas armados, muitos dell0s 
praças de policia do batalhão alli destacado. _ 

o SR. PEREIRA LEITE - Telegraphei ao Presidente do 
Estado nesse sentido, e de accôrdo com as noticias ·publi-
cadas na Gazeta de Noticias. · 

o SR. ANNIBAL DE TOLEDO - V. Ex . será ludibriado 
como eu. tenho sido. 

· o SR. P'EP..EIRA .. LEITE - Não -hei de ser. Tenho muíla 
confiança na honorabilidade, na justiça do Sr. Presidente do 
Estado, para não ser ludibriado. 

o SR. ANNIBAL DE TOLEDO -:.... Fechado esse parenthesis, 
Sr. Presidente, entro no a'Ssumpto prinripal da minha pre-
_c:rnça hoje na tribuna. · 

· Venho apresentar á Camara um projeclo de lei que diz 
respeito á viação internacional americana, e "i.nteressn a. uma 
nação amiga, a Bolívia, que hoje i::ommemora. o annivPrsario 
de sua independencia, sendo-nos g-1'a!.o Pnviar no sP.U illustre 
l·epresentante eff,usivas felicitações -p~Ja. passagem dessa data. 

,Para qun os honrados collegas. que , me distinguem com 
n :";ua attc.fü;ão. possam comprchender ·a explanação que a 
1 espr.ito vou te1· occasião de fazer- á Camara, vou, antes dP 
1 udo, preceder á leitura do mesmo: 

<{Ari'. 1.º Ffoa o Poder Exeeutlvo autorizado n promover, 
<;omo julgar. mais <~onveniente, a ligação da~, linhas ferreas e 

-· f1'h\graphicu~ do Bra~il com as do Paraguay e BoJivia, cerno 
n:=; nwlhoramrn!.os ... » ( f.,ê o p1•ojecto.} 

O ·SR. CoSTA REGO. - O Sr·. Pereira Leit.c póde assignar 
<'Ss(I pro,iccto ? 

O SR. PEREIRA LmTE - Esl.á muito bem assígnado; eu 
~1pc io o proJect.o. 

O Sn. ANNiA.'\L nE Tor.Eno - Sr . Presidente, como a Ca-
1m1r·a vê. o P.rojN~to contém nm r.on,iuncto de providencias e 
1uediuus dn tal importancia, de lnl alcance para nossa política 
•·l'011omica r.c continontc sul am~ricano. (]ue eu o con...;;jdera-
1 1•i mnn necessidade nacional, já prevista pela vasta r.erebra-
1.;lo dP um dos vulto:;; mais insign•~s de nossa bisl.oria. o rmi-
111•nh• Barão do Rio Branc:o. 

O Sn. J>rm1mtA J,EITE - Muito bem. 
o Sn. ANNIBAL DE TOLEDO ._ A pc-Iitica sul americana. f ol 

•·xa<'lamenlP um dos pontos que mais. preoccuparam a atlen-
1::-in do p1·cclaro brasileiro. 

Durante a .·sua permanencia em nossa chancellaria, a E:=;-
1i·ada de Ferro·· Madeira Mam0ré e a Noroeste do Brasil. t.i-
\ 1•1·am seu impulso e grande parte de sua l'.xecução. · 

Est.as vias ferreas constituem precisamente as duas sa~ 
!~idas principat~S de .toda a producc.ão do extensissimo 1nter
lu 1~tl sul-americado, da Bolívia! Brasil e d_Q .l?araguay. 
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O meu projer-to vi~a est.ube1ccer um systema de commti
nicac;õcs compli'fo entre c;;;ses lrcs paizes: pela ligação fer
rea, fluvial e te!cg-raphica. 

E5tPs tres nwios de ccmrnunicação representam o obje
ciivo das proviJ0nP-ias que se acliam compendiadas em meu 
pro.kcto, que !'Ccl:imam do Governo da Republica uma reali
zae~o promrta e ur~rntc, para QUC se pos:;;a dar a essas re
giõr.'s o d0~cnvoh-imr.nto a qnc tPcm direito pela sua pcpu
laç:ão e exlrordinaria riqueza do SC"u solo. 

Os trcs prolllr·mas estão unidos e não podem ser desta
cados tms dos ~ulrM. A viação fcrrea, por exemplo, seria 
·ins~1ficienfc: pelo plano que se apresenta, clla ~e estenderá 
r.a ílircceão l.óste-oeslc; a navegacão pelo rio Para~ay se 
dirige tocla clla de norte a sul. A conjugação destes dous fa- ,
ctorcs vem formar nrna r(~d() maravilhcsa de communicações· 
para o trecho ccmtrnl do conlinf)nte sul-amerjcano a exigir de 
nós outros, como principaes interessados nesses systemas de 
viação, llma providencia encrgica e immediata. 

O digno Sr. Prer:;idcnte da Republica, na mensagem ul
Hma dirigida ao Ccngresso Nacional, já teve opportunidade 
de se referir a essa importantissima questão. 

Diz S. Ex.: 

<>A naycg-ac:ão do Amazonas é problema que o Go
verno estuda com sint'~ro empenho de auxiliar aquella 
região, cuja base ecnnomicu, a bcrracha, estã muito 
reduzida cm seu valor. Quanto á ào rio Paraguay 
penso C'm organizai-a de modo que augmente e estreite 
as . 11os~::1:>. rr.lacõcs cornmcrc:iacs com a Republica do 
mc!!;mo ncmc., 

Esfa foi n opinião m:::mifr:i'tnda pelo Presidente da Repu
blica: r:-;!ns a.e:; 0:..:pr,rnnr,ns tr·aiü.lus ao pai:z; por S. Ex. quanto 
ó. navr.ga<;úo elo nio Pn.rnguuy. 

Affirm:i ainda o Chefe de E;;tn.do: 

d~nm o p0n~nmf\nto de auxiliar uma ccmpanhia 
('Xflor!:1dor-n d<' minrrio de manganez, o Governo deu
l)ic n PXplnrn<)io da linha qne o Lloyd mantinha no 
rio P:tr:i~u;iy, rn1r·c Corumhá e Mr.ntevidéo, e enlre
;:11 : :--1111~ o m:if,.,ri:.il f111ctmrntc que pm;suia naquclle 
r'.P. ' ,i11i1 n rmhnrn o Pnt·ri t!"Uny navi'gavel corra entre 
ni:11'E!'C'ni:; hr:i~i!Piras ~c'1m0nle d~ Corumbá a S. Luiz 
d,., r:ne<:r""· cm sf'.ia. ml'nos de um ~exto do seu curs() 
l:: !l. e t<'nl1:imcs de Corurr.btL n.o Rio de Janeiro e a 
s~nfns (',:!r:lrfos de ferro em fraf(>go, conv~ria anxiliar
se a na'·<'g-nr:fío á ,iu$ant.c de Corumbá. n:ío ob$l.nnte 
corT'rr o l'iü rrn lt'rr;i.!; par::i.gu~yns e argenlinas. Desse 
modo niio fH'rderiamos no ccmmercio. rle l\falto Grosso 
a vn.nl::i.gem dni:; fretes fluviaes., sempre baixor1 relaU .. 
vamcule ao~ ferro-viarios.t 
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Nesse ponto da mensagem, ha um ligeiro equivoco em 
relação ás terras banhadas pelo Rio Paraguay: não é sóment.c · 
entre Corumbá e S. Luiz ·de Caceres que elle corre em ter
ritorio mattogrossense; esse territorio se .entende, pela mar
gem esquerda, até a foz do Apa, e pela direita até o limite 
com a Bolivia, cujo marco se ·acha. collocado a seis milhas do 
Forte de Coimbra. Assim. talvez mais de metade do curso do 
Rio Paraguay esteja em territorio de Matto Grosso.··· 

Actualmente, existe uma Commissão, nomeada pelo Go
verno da Republica, afim de propor o melhor meio de se reor
ganizar a. nossà principal empreza de ~av!!gação, o Lloyd .Bra
sileiro; é. pensamento da mesma comm1ssao, segundo ouvi dos 
Drs. Carlos Sampaio e Buarque de Macedo, destacar as linhas 
fluviá.es. e as linhas deficitarias do exame de conjunto a que 
está procedendo e fazer sobre cada ·uma dtllas um estudo es
pecial. Ha até, no seio da mesma commissão, a idéa de que as 
linhas fluviaes de l\fatto Grdisso. d() Amazonas, do S. Francisco 
e outras formem. reunidas. uma empreza autonoma, com admi
nistração propria, naturalmente fiscalizada pelo Governo. que 
nella terá a intervenção correspondente ao capital com que 
ent:rar. · · 

Vindo ao encontro dessa idéa, tomei a Iiberdade1 de in
cluir no meu projeéto os dispÕsitivo& a respeito· da navegação 
de Matto Grosso ... Ahi alvitro uma "subvenção de quatrocentos 
contos, que não é· exaggerada, pois creio que já em ou
tros tempos, quando o Lloyd era subvencionado, 'cabia á linha 
de Matto Grosso uma quantia ainda maior .. 
. Quanto ás communicações teleg:raphicas, 6 premente para 
n Brasil a nere.SSidade d~ t;lstabelecel-as, sobretudo com a 
Republica do Paraguay, com a cidade dP.. Assumpção, porque 
atá hoje úS· proprios despachos do nosso Ministerio do Exteriol.' 
·i Legação Brasileira naquella capit.al. tranfritam tod<>s através 
eia cidade de Buenos Aires. que assim tem o contrôle da nossa 
po.Iítica inte.Tnacional sul-ameriean~. 

E' uma situaÇão crue nos éhlloria em infel'ioridade. em 
~ubalternidade -com relação a uma <lalo;.; outras Republioas da 
~~merica do Sul; é umn. Aitua<ião qu~ pr~isa Fmr resolvida. sem 
iCJemora, o que ~~ torna tanto mais evidente agora., quando 
Jlroblemns doi:: mais sério!=: são a~ifado::: na politica sul-ameri
c~ma para n lado do Pacifico. 

Cabe aqui referir de novo o nnmP do Barão do Rio Branco. 
que tev~ a visão nitida dessa llel!essidnde e, em 1911 ou f 9t2, 
conseguiu que algnmfl r.ousa fosse realizada a respeito. , 
oonstruindo-iSe da estação de Margarida., em J\latto Grosso, um 
rnmal até a margem do Rio Apa, afim de se effeotuar a liga
(.ãG com a . linha t.ele~aphica do Pairaguay. Infelizmente, do 
lado paragu&yo não houve a mesma solicitude, de· tal f 6rma 
que a lhmcão não poude, por ~ste motivo, ser compl«ída . 
.. "'-_Trata-se, . porém, de medida . urgoente, imposta pelos in
~·~se.s do paiz, _pela. D.0.Ssa. po!iti'8. internacionalj ~ a se.me .. 



c â"nara dos Oepli:ados - tmiresso em 23/06/2015 12:09- Página 13 de 61 

168 ·, ANN.\ES lH C.A?.T.\11A 

lhantes rec lamos não püde st:'r indifferentc a adminislracão 
brasileira. · . 

Quanto á viação fe.rrea , o Brasil já se ac~a, em muito, 
provido dos elementos para lhe dar o desenvolvimento de que 
precisa, 

Temos a ::\'ol'ocsle, que vae até a margem esquerda do rio 
Paraguay, na povoação de Porto Esperanca . . , . 

Mas. não é t.udo. Precisamos prolo.ngar a lmha ate a c~
d ade de Corumbá., porque na Bolivia existe o pensamento, p:ia1s 
a inda. existe já uma lei e alé um contracto com um syndicato 
inglei ou americano. creio que ha mesmo uma companhia bo
liv.iana para a construccão da estrada de ferro de Corumbá a 
Santa Cri.iz de la Sierra . 

Ella será destinada a drenar para o Brasil, especialmente 
r>rura. o PoQrto de Santos, toda a producção do oriente bolivia~o

A respeito desta estrada, o SP-. Presidente da Repubhca 
~e- pronunci,a nestes termos: 

~stá sendo objecto de estudos . o Menwtand-urn 
apresentado pelo plenipotenciario da Bolivia, que pro
põe ao Governo brasile-iro nova modificação do art. 7• 
do Tratado de Petfopolis, Pllt' mei'o de um Protocollo, 
que substitua o de 28 de dezembro de 1912, acto este 
sancc.ionado pel-0 Governo brasileiro, mas ainda pen
dente de approvação do Congresso Nacional da Bolivia. 
Esta proposta visa a copst.rucção de uma linha ferr"ea 
que lignf> Santa Cruz cfo la Sierra. na Bolivia.. a Co
rumbá, e aproxime assim grande.;; centros economiicos 
bolivianos da rêde de via ferr~u braRileira Sanfl()!;-lta
pura-Corumbá. l> 

O trecho àe Porto Esperrnca a Corumbá, posso informar 
á Camara que se acha já estudado, com os seuiS pirojectos e pla
nos organizados, dependendo apenas rta ordf>m do Governo o 
ir.ic io da obrn e sua prompta exr.c.uç.â'o . 

Esses tres problema•s.. u via1;ão ferrea, a viação fluvial e o 
serviço tel!)graphico naqnellas regiõe!' devem sPr atacado~ em 
cc.njunto, porque conslitunm uma ~<1rfr de medidas que ,c:;1~ 
prendem, <lUe se ligam. se entrela0nm e não podem ser estu
dadas e rr.~o!vida~ sinão de conjunto. isto é, de umn maneira 
l!~rmonica o1·apaz dn un,.: ~ ouf.l"(li-: nffp1·1.1cel'em os benet'icios 
neces!'ario~ para o ~eu facil P prnmpt.n dnsenvolvimonto . 

. . Surg'l', Sr. PresidC'nle, uma diffiruldndc que ao meu es
f>Jrlt.o e .ao dos honrados colleg-ns dr:>v<' ::;rr immr.clia1.amPnt.e 
ucudi<fo :· é a tliffi<mldndP d<> ordem financeira pa.1·a a execução 
cl~sse plano. 

. . Xo Gover~o _elo ili usLre Sr. Dr. Delfim Moreira. senda 
!\hn 1st.ro da Viaea0 o nos;.:o distineto r-0lleF;a Dr. Afranio de 
~!elln Franco. n ~1iui ~t.nJ boliviano, o Sr : pr'. ·Ca.rrasco, - t~ye~ 
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opporLunidade de ap~esenlar ao Governo brasileiro_ U!;U pro
jecto, -obedecendo, mais ou menos, a esse .plano de v1açao. 

Nesse projecto, que foi . publicado, nos seus traços geraes~ 
em urna entrevista dada ao Co1·1·eio da Man.hã pelo Dr. Car-
1-.1sco, lembra S . Ex. uma medida, uma providencia enge-
11hosa para se obterem os recursos financeir.os necessarios 
nara a execução do plano : é a organização de uma Caixa In~ 
ternacional. com participação de elem~ntos de todos os paizes 
interessados na navegação do 1rio Paraguay: o Brasil, a Boliviu, 
o Paraguay, a Argentina e Republica Oriental do Uruguay. 

Essa Caixa Internacional 'se constituiria .por .elementos di
r eietivos de todos esses pà.izes interessados e os recursa& fi
nanceiros adviriam por meio de um tributo que ·0oderia ser 
supportatjo pela navegação do rio Paraguay incidinpo sobre 
f'~ navios·. sobre sua tonelagem e mercadorias exportadas. 

A navega0ão nas epndii;ões em que se acha actualmente. 
com g·rande numero de passos de difficil transposição, com 
uma série de difficuldades cm quasi todo o curso do Rio Pa:.. 
raguay, os armadores e carregadores teem uma despeza eno'!'
me com. ~uccessivos e freqUentes sinistros na navegação, cc;m 
E:uccessivas e frequentes paradas -nas cargas e descargas <fo 
mereacl_qrias dos .grandes pa.ra os pequenos navios nos passo,.:; 
de maiores difficu.Idades. 

Na época da secca, da vasar..te, muitos passos que ofi'ere
cem em outras occasiões passagem á navios de nove até 12. 
l.lés de calado não podem ser navegatJos por na.vi<:ti:i de .quatro 
;l qnntro f' meio prís de calado. Essa diffieuJdade t.raz despe
:1.as <>norm~s para as mercadorias para os navios. D~ modo 
que u r>equena fributação -que . se fizesse para colligir o~ rP.
eursos nccessarios com que a Caixa Internacional pudesse to:.. 
mar a si a execução dos melhoramentos de que o rio carecP., 
para facilidade de sua ·navegação, seria insuffieiente diante· 
da~ de.spezas collossaP.s que taes difficúldades determinam. 
A: Caixa Internacional, por meio das·-reparticões arrecadado
r·ns dP. cada um dos paizes .iritP-ressados. faria a arrecadação 
d('~sa tributação. Elia serfa recolhida á -Caixa Int.ernacíona l 
qnr. organizaria um plano de melhoramentos do r·io ô1yatní. 
lt•ndo c~ada paiz interessado o~ seus ·fiscaes e afAí mnsm'r1 os 
:'f'llS direc:tores na administ.ração <ia Caixa. 

nesta j'(1rma parece que o problema poderia. 8el' j)f\T'l'l'il~'l
ll\ í' llÜ_' rrs~Jvid~ sem onerar 08 noi:;~os or0-nmentos. nAm ns dos 
d1.•11m 1s pa lzrs intP.ressado~. · · 

Çom a. re_Ponsabilidade. e prest.igio ele tod~s ~ste:;; pu.i7.e~ 
:i ca.1xa poderia. at_é mesmo · antes de realizar a arrecadacão, 
Jan(.~ar· um cmprest1mo nas praças de capacidade financeira P. 
1·om . o producto ·º-ª' tributação attender ao servi(lo da' dividu. 
1·nnlrn.h1da em v1rtude desse empresf.imo-. E. para melhor es- · 
dm·~cuncnto. as Commil'.lsões que t.P.em de tomar conheci-
1 .nrm~o do ·meu p~ojecto;. nu pediria, Sr. Presidcnt.e. qm~ foss1 ~ 
J11.Jhll<.'ada e on1 o ' ffiCl! d1se·n.rso :~ ~n!revista concedida ~o Cnr-:-
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'l"eio da Manhii, pelo mínistro fH)Hviano. o Sr. Dr. José Car
rasco. a qual é a seguinte : 

:\ ~l'rt.'.AÇÃO DA A~!F.íl.ICA nii Sl'.L DEPOIS DA GUERRA 

O l:Jlr.asil, o Puraouay, a Bolivia e a Argentina- lmensifico.
ção aa.<; relações commercill~s-Meit>.~ de tro:nsport1~ 

Em ?-ntrevista publicada cm dias passados, o Ministro 
<la. Bo!ivia no Rio de Janeiro, o Sr. Dr. José ~rrasco, lan
oou algumas idéas sobr~ a approirnxação comrnercial entre o 
seu paiz e o Brasil. Como nos parecesse que essas manifesta
oões indicavam que alguma cousa. estivesse occorrendo a esse 
respeito nos bastidores dip•omaticos, resolvemos ouvir em 
torno desi:;a questão. de elevado alcance para o Brasíl, os re-
presentantes daquellas nações amigas. , 

Publicamos abaixo a Interessante entrevista que nos con
cedeu $Obre o assumpto 0 illustre representante da Bolivia.. 

Pot eiia se verificará que os GôvBrnos dos paizes sui · 
a.rnericanos. diante '1a transf orma<;ãe> mundial que vae se ope
rando, bem comprehend.eram que não deviam continuar no 
regimen dr. vida P-m que e-adia qíÍal se isolava. envolvido apen'.ls · 
oas Jutn~ de politica regional, sem abordar as ~randes ques
t.ó!'!'; e:.'l:ternas, o alargamento ·das l;UaB relacões commerciaes. 
rA guerra européa veio transfo"rmar por completo a. organiza,_ 
t;ão ~ a vida. economicn dte cada um desses paizes sul-ameri
canos, e 0.1:; respectivM .Governos comecam a comprehender 
que necc~~itam est.abele1' mercados para os seus pro<luctos na 
propria Amercia do Sul. Sur~iu desta comprehensão o facto· 
de estarem cuidando dt> rAalizar uma maior ap.pro:x::imação. 

·resolvendo as questões <l~ transportes parn. 0 escôamento da 
sua nrnd'Ucoão. •• 

A America do Norte está sendo- o leader d~s~e movimen
to americano. noi:; eRforr,os e E;Stttdos rrue vae despendendo lllo 
sentido dP' estabelecer uma navP,p:-a~.fín reJrnlar B rapi-da. -para os 
l>~izei:: sul-amerfo~.nos, arirdP.i~~anilo os m~ios de commu
nicarõl'J-: te1Pgraphica!-\. f'!t". 

O Brasil. pela ~ituação que occupa nn continente. não 
poderá dci~ar de seguir a m~sm~ qrientaoão. em relação a. 
sua expansft(l ccmmerciai. (1 dahi :i n~J)~rança geral de que 
poderPmos agora entrar cin uma vi<la nova, em que não 
con~t.itua prPoecnpRC'ão unira dos Gnv~m()s o despacho do 
exnPdiente administrativo e as prooccupaeões ~ :politicagem 
local. . 

O illmtre Sr. Dr. José Carrasco receh~m com gentileza 
a vi"lifa rlo nosso reprP.sentn.nqt~ que ia i-olicitar de ~. Ex. 
nmn amnliacão cfa~ jd~:is do npnrm~1macil.n ~ntrú a Bolívia 
e o Bra~iH. manifestadas em entrevi~ta publicada ultimamen
'.f,e, Abordámos desde logo o assumpto que ali 1I10s Ievâra, di·.., 
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~endo a S. Ex. que desejava.mos obter alguns dados e in
formações interessantes ao publico, sobre as idéas por S. Ex. 
manifestadas, a respeito da fórma pratica por que se hão 
de estabelecer melhores relações· de approximação commer-
cial entre a Bolivia e o Brasil. · 

- Com muito prazer, respondieu S. Ex. ; ponho-me :l 
disposição do .Correio da Manhã, jornal que muito aprecio, tanto 
mais quando poderemos collaborar juntos, estudando Ques
tões da ma:x!ma dmportancia para os 1!-ossos respectivos 
paizes. 

- Antes de mais nada, descjavamos saber si V. Ex. já 
tomou alguma iniciativa junto ao Governo Brasileiro sobre 
questões que _dizem respeito aos dous psizes. . · . 

- Ainda não, respondeu-nos o illustre diplomata. Mas 
espero fazel-o em breve, aguardando apenas dados de que 
necessito. , · 

- Talvez não se julgue, então V. Ex. habilitado a, ex.:. 
pôr todo o seu pensamento. 

-Não v~jo nisto inconveniente aigurn. Ao contrario ha 
torla Yantagetn em co·n.Yersa:rmos sobre quêstões que tãó. gran
deme-nte interessam- 1á~ Bolivfa e ao Brasil, agitando prnhl~- · 
mas crue preci~am ser resolvidos quanto antes, porque d.'elles 
depende o desenvolvimento commereial de vastas zonas bo
livianas. e brasileiras. 

- Neste caso, replicámos, pediríamos a V. Ex. que nos 
dissesse qua.es são as auestõ.es que mais affectam os inte
resses brasileiros e bolivianos, e -quaes os meios de tesol
vel-as. .. :1. 

- Fal-o-hei com ·grande prazer, aproveitando o valioso 
concurso da impref\sa para ventilar assumptos que se re-
ferem por igual aos dous paizes. . 

- Como se sabe, uma. grande zona da Bolivia, o oriente 
boliviano, tem, por motivo de distancias, necessidade de ex-
rportar os seus productos, em sabida nàtura1, pelo rio Para
guay, ou pelo porto de Santos, via .Estrada de Ferro No
roP.ste. Não ba outra so1ução. Traf.a-se de uma vasta re
gião, riquissima, de. producção variada, ··capaz de grande 
desenvoJvimento eommerniaI, e que, :rio enfretant1>, não tem 
prosperado por falta de meios de communicação. A :Boli
via pensa, desde nihitn tempo, em con~tr11ir ''ma ~strada ele 
ferro. da margem do Pflra~ay, de Corumbá ou outro porto, 
at~ Sanlll . .CrtJ7. de la Sierra e dahi até Cochambamba, onde 
e~íá sendo feita a linba da rêde ferro-vjaria bo1iviana. Esta. 
é uma ohra de grande import~neia para a Bolivia, e ella 
será comnlefa. com a construc~ão de um porto boliviano na 
margP.m do Paraguay. no· tncal mais conveniente. 

Mas essa ohr:l não afi'f'cta sómente a Bolivia. A sabida 
dos produr.tos bnlivf anos pelo rio Parn~nay ou peln Es
tradi:i. de Ferro Noroeste, a ligação das Hnhas telegraphfeas 
bo.1 iv?ana.s ás brasileiras, representam Interesse~ de ~onside
ravel valor para o. Brasil, especialmente para o .Est.ado de 
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=?\faLf o Grosso. O Brasil tem, ·portanto, mui lo a lucrar com~ 
mercialmenfe eom o desenvolvimento do oriente boliviano. 
e por ist.o dcv~ vêr com sa~,isfação qualquer esfori:o que a 
Bolh·ia f aça para resolver as quei;tões de transportes que 
YÍSP.m encaminhar a produc:çJo bolívia.na para a naveg-ac~ão 
brasileira no rio Paraguay ou na citada vi-ferrea, até San
tos, quanlo :í imporla~ã'o ou e:xiporlação. 

- E' perfeitamentr clarn. l\las essa obra deve repre- · 
s0ntar um custo elevado . .. 

- Sim, respondeu ·o minis tro boliviano. Mas a Bolívia 
t.em necessidade de rca.iizal-a. sendo isto uma questão re
~olvida no meu paiz. Já exis(e lf>i a r·e~peit.o. ~ão í'altarão 
recursos para a solução desta quPstão, que não d0 hoje. mas 
de ha muito tempo, vem sendo · ~Studadà. pelo Govern0 bu-
J iYi::i.no. Agora, por circumstancLs d'iversas. pelas rec1ama
~ões dos rep1·cscnl antes e de povo do oriente boli \'iano, ella 
prf'cisa ter a sua realização dr.finit.iva. E o R'i'R~il p6de 
cooperar ncgse <'mprehendiment.o de modo sensi \;e!. 

- ·'.\fai; Lrat.a-sn fie obra fó1·a da~ nossas front.eira;; . •. 
...:.... Afo está a razão por quo, hn pouco, eu rli7.in <' aeer:>n.

t uaYa a convenicncia de serem ns grandes quesJiíes nacio
na,~.s, ' esipee.falment.e de r.aract.er internacional, f'Xphmidas 
pela imprensa. de modo a poder u opinião publira ('In cada· 
p.ah: avali::i.r as ''antagens n desvantagens ·dos problema::; qm• 
dü\'am ser rrsolvidos <'m Jw'neficio da expansão eommercial 
de e.ada. um . No easo <ia P.St.rada boliviana o exemplo é fr~ 
~anle. Essa linha, que interessa ~i Bolivia e ao Brasil, será con· 
:::t.ruida pela Bol_ivia r nem r\e ontra. fMmn podia ~er. Ma~ o 
Brasil póde ler aprf'ciavel int-ervP.rn; ão no · assumpt.o.P41 Tra.-
1 alio dP. PP-1.ropoli~, o Brusil fi::>tá obrigado a. t\onstruir nma 
ponte. difí'ir.il, custosa, rm Guajar:í-mil·im, pondo em cornmn
nicação os tcrrit.orios brasileiro ~ boliviano. Essa. obra não 
t.1·a.ria vantagens sensíveis nem á BoJ_ivia, nem ao Brasil. Mais 
i;eusa!o. mais util aos dous p:i1z~st de muito maior aleanc~. 
P.Pria que~ ambos acnordassem em dar mais proveitosa ap
J)licação ú :'Omma mn qur imporL3riJ r.ssn ponte. destinan
tlo-n :r a.uxiJi31· a. constr.ncc.:ão da linha lml iviana. eh~ f:o1·nrrü1;í 
~· ~:::m1 a Cruz 1fo 1 a F\inrra . 

-- Dcsdr q1w i~~o rnai~ eouyr.n:hn realnwn!.r nos tlou~ 
pniws_.. . 

- EHcctivamenlc, t~ is!'o o qn1~ conv1~m ao Brn8il e :l Bo
i ivin. P nenhuma jusUfica~~ão PxistP. P.m t~onLrario. Mas dL~ 
nada \·alPrin que n Bolh'ia const.ruisst> a sua. linha si o Bra.
:-"i 1. pm· ~ua w.-z, não consf.r: tisse o pequeno trech

1

0 da linha 
:\'O!'Oestn. dr Porto Esperança a Corumbá, porque só porque 
·~· ('1 por <'SSe m~io ni; pl'Oductos bolivianos podiam snhir por 
~:inlos, e:'tabeleccndo-se tarifas _apropriadas. 

·- T.ratané.o-se de um mesmo .Plano de transportes. é 
r·,· id('l~to CJUf! n~ duns linhos devem ser construidas simulta
neamente. 

- ·.rois é .iu st.nme~te essa a qnestão que me preoccupa 
w·~l l' morµ~nto. A r:('ahza~ão de um convenio entr.e o BrasH 
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•' a Holivla, para que se construam a:; duas tinhas e :;e liguem 
a~ linhas lc~lcg-raphir..:a~ brasileiras-bolivianas. 

Ocl'.Ol'l'e, port~m, que tão ünporlante queslão comporta 
ainda m:Hor desenvolvimento, isto é, exige um complenwnl\). 

Si o Brasil e a Bolívia. resolvendo a construccã.o dessas 
1 ~ drada:;, de~sem um grandé impulso ,á producção do 01·ienf.e 
l1o!iviano e ao desenvolvimento de :Matto Grosso, teriam pra
ticado um mal e não um bem, si ao mesmo·· tempo ·não tra
tassem de melhorar as condições de navegabilidade do rio Pa
r aguay, ·pois esse é o unico mefo capaz de baratear o-s :frel•}.:i 
Jiaquelle rio e de dar, cm ccmsequeucia, facil escoamcnlo á 
r11·odqcção. 

- E ' l'ealmenlc nfü.Ho interessante a t.J.Ueslão que V. Ex. 
com tanta clareza está abordando. :Mas ipenso que este cu~r; 
de melhoramer.tos no i·io Paraguay é maito dispendioso e 
.-eria r,bra que nas 'mãos do governo da Bolívia ou do Brasil 
não daria resultados praticas. · · 

- As informacões que possuo babfüiam-se a acredllar 
t!Ue ;Jão ha nada de e:s:traordinario :..1essa obr:a. que nem ::;er-:ia 
de 0Tande_,cus.to;<- senda de resultados seguros, desde que :ros:-:e 
confiada a particular e não constitti.isse serviços officia~. 
que na especie sempr,e provam mal. . 

- Mas com que recursos pen~a então V .Ex. se J)Odel'ia 
l'CSohcr problema de tão vasta significação ? 

- lJor processo:::; á eonhecidos e applicados aqui me~mo 
nu Brasil. O regimen <la construccão dos portos brasileiro:-: 
t:onsiste no estabelecimento de uma C<J.i::Ca ú qual são recolhi-
1.fas as taxas cobradas sobre a importal}ão de· mercadoria~, 
ercio que 2 %, ouro. Si applicassemos o mesmo :process.o 
:;ohrc o trausito ele mercadorias e embarcações no rio· Paea
;.:1.1ay1,a Cai:.ca que recebesse essas ta..'\:as, enLregucs .pelas repar"'." 
li1~ÕC'S arrccadora::; cm .cada paiz, disporia de fundos mais que 
;-:uffkienLes para o custeio dos melhoramentos para o cuslcifi 
dos mcfücramcntos e :-;crviço de conservação das ·.obras qur~ 
J.JCL'mitlil'ium a livre navegal;ão uo rio. Como essas obi·a); 
1.1ür:~~ LOJ:na1:iam mais rapidas as viagens das embarcações, r1'.
il uzi11do qua::;i {t metade as despezas que fazem· actualmenl.c 
I! u tempo que ~astam, evitandó o r.etardameuto das carga-; 
nos }Jorlos e haldcarjão e a.varias uos passos, não só a. na.vega
r:ão eomo as mercadorias ficariam ~mndemente bcn:eficiarla :-;, 
de modo que as taxas que embarcações e met•cadorías pa~rns- · 
~cm, nãu constiluiriam onus, antes ::-;e traduziriam em vul-
1 uu::;os beneficios, conforme os estudos já feitos o os calct..d~s 
.-;L·;;m·os que, possuo. · · 

-- Mas eBses· melhoramentos no rio não se referem srí
i:wnle ao Brªsil e á Bolivia, de modo.que um eonvenio euirc · 
'' Bolivia P- o Brasil não resolveria a questão. · 

- Sem duvida alguma. · Mas nem .por não se referir a 
questão a. outros paizes o problema se complica; aa coutr.arin, 
fica simplificado . O desenvolvimento .<lo oriente .boliviano, o 
:prDgresso . de Matto Grosso, o incremeuto da · livre navegariío 
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no rio PaTauá-f.'araguay, tudo isto inter~ssa ta.mbe:_m ao Pa
raguay e á Ar·gentina, ~specialmcntc sob o aspect'? commer
cial. Oualquer accórdo, portanto, a se fazer, dcvcrx_a compre
hender os paizcs limitrophes, que são banhados pelo rio Pa
raná-Paraguay, sendo as taxa::: _cobradas apenas .na_s zonas ~os 
passos, jsto é, onde fossem fe1~as obras ou existisse serv1co 
permanente de c.onservacão ou aragagem._. . 

-Pensa, portanto, Y. Ex. que qualquer .convenio deve:.. 
ria abranger a Argentina e o Paraguay ? 

-E' o meu modo de vêr em relação aos melhoramentos n-0 
rio Paraguay, uma vez que a questão implica com a economia 
e commercio de todos os paizes ribeirinhos, os qnaP.s não fi
cariam obrigados a despezas que pesassem directamente so
bre os' respectivos Thesouros. A navegação e as mercadorias 
pagariam as taxas para a execução dos serviços, tirando dabi 
enormes -beneficias. A caixa seria dirigida por um conselho 
formado pelôs representanJes · dos .paizes interessados. As 
obras seriam contractadas e fiscalizadas por elles. Não lhe 
parece que se trata de problema de alto valor, de facil solu
~ão e que merece· ser enfrentado? _ -

-Desàe que exista uma solução pratica e, sobretudo, não 
pesando ella directamente sobre o erario dé qualquer dos 
paizes interessados e que longe de gravar a navegação e as 
mercadorias, vem - como V. Ex. diz - concorrer para re
duzir as viagens e os gastos ~as embarcações e baixar os fre
tes das mercadorias, o que admira justamente é que até agora 
não se tenha cogitado de dar solução a . um problema desta 
ordem, de que depenàe o progresso da vasta região banhada 
pelo Paraguay, interessando tão vivamente diversos paizes ao 
mesmo tempo. 

- Pois ahí está um assumpto que afiecia grandemente a 
vida econom1ca dos nossos paizes e Que póde ser facilmente. 

· resolvjào, desde que não falte par a elle a coopera~ão de to-. 
dos quantos se interessam, num largo pensamento de pro
gresso, pelo desenvolvimento das relações commerciaes entre 
a Bolivia e o Brasil. 

-Póde V. Ex. contar com o nosso franco apoio, accrescen-
1.ámos ao_ tlcspeuir-nos, cmquant.o o ministro boliviano enro
lav~ 9s mnppns e papeis íJUf! hnviam servido para a sua ex ... 
;a::osu;ao., 

Resta, Sr. Presidente, n Rolucfio fjnnnccira para o caso 
da Norocst r, <lo HrnlSíl. · · 

Os serviço~ de conclus(\o da c:-it.rnda d<? Porto Esperança 
n Corumh(1, f!<'t.;-undo estou mformndo, 01·t.:am mais ou menos 
f:m 11 n 1~ mil contos. A extensão é rio cercn de 80 kilome-
1ro~. Mas, a construccão da ponte sobre o rio Paraguay. ele
v~rá um pouco o orçamento de modo a attingir talvez · a 1.2 
!ml contos. 
" O mesmo mí~istro !. viano1 Dr. José Carrasco, sugge-

1 m, na sua .entrevista, . unl<.i. solucao para este caso. O tratado 
de _!>etropohs estabelece, em uma das suas clausulas, a obri
l!açiw pa.ra o Brasi! de const.ruir uma poute sobro o ri.o Ma-. 
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moré no Guarajã-mirím. E~Ludos posleriores, porém, Ci·11u
:xeram aoo dirigentes -Oo Brasil e da .Bolivia a conviccão <le 
que . essa. .ponte é de beneficio insignificanto, podendo mes
mo ser dispensada. Então. u ministr·o boliviano lembra ao 
Governo brasileiro a transferencia. da importancia a que o 
.Brasil seria obrigado para a construccão ·da nonte, para au
xiliar não .só a construcçf.o dessa parte que -falta á estrada 
de ferro Noro~te do Brasil, como tambem o Governo boli
viano na construccão, da linha ferrea de Corumbá. a Santa 
Cruz~ 

Por essa fórma, Sr .. Presidente, fambem a. construccão 
do trecho restante· da Estrada de Ferro .Noroeste do Brasil 
não viria de nenhum modo onerar tambem os cofres do 
Thesouro brasileiro. · 

Este conjunct.o de medida5 que meu p:rojecto suggere, 
como disse: reclamam certa urgencia em sua execução e, 
como sei que existe presentemente na. Commissão de Fi
nanças a idéa de se organizar um pla-no geral de medidas de 
caracter material, que signifiquem beueficios ele real in
teresse para o paiz; beneficios de ordem perman.ente, para o 
fim de se com.memorar ·a pa.esagem do eentenario de nossa 
independencia, conforme mesmo pensa. o eminente Sr. Pre
sidente da Republica. varrendo das eogitàções a idéa só
meute de festas de commemoração, que não · representem 
beneficios reaes para o paiz, eu tomaria a liberdade de so
licitar á honrada Commissão <ie Financas· que, por occasiã.o 
de elaborar · o seu plano, tomasse em consideração o · pr.oje- · 
cto d" lei que tenho a honra de· apresentar á Camara. 

Creio que se não poderia commemorar de maneira mais 
di'gna para_ o nosso paiz, de uma maneira mais pa.triotica 
para o Brasil o centena.rio. de nossa.· independencia do qu~ 
estabelecendo todas as medidas necessarias para. que o Bra- . 
s il se ligue de . uma maneira permanente, de uma. maneira 
que nos colloque em altura alto relevo na . politic&. ínterna
~íonal, estabelecendo nossas vias de c.ommunicaçãó com to
dos os paizes visinbos, do continente sul-americano. Seria 
uma maneira que elevaria. mt?-ito os nossos sentimentos, que 
elevaria muito a politica internacional desta nação, se pu
dessemos em 1.922 apresentar já. iniciados os serviços da 
mais alta relev-ancia para a nossa politica internacional sul 
nmericána. (Muito bem; muito bem. O orador é muito cum
vrimentatlo.) 

Yem ú i\Iesa e é lido um projecio do Sr. Annibal Toledo., 
4 ' 

O .Sr. Presid&nte - O projectc· fica sobre a mesa até ul
terior deliberacão. 

O Sr. Raul Sá ( •) - Sr. Presidente, va.rios projec.tos 
1.eem sirJo apres•~ntados nesta Casa; varios artigos teem s1dQ 
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•':<r;!·ipl11:-:. !IU i111!1ri~J\"'ª mu:icJnaL :-:obre a~ .fo::;l.as ~1~ nlenaria!-.:, 
··in ~t•mm1:H10ra1_;ft1:i a <;~':"a ;.;raude cphemer1dc n51c10nal. 

~\ ndou }w~n a t~ommbsã1J d r· .Finant>-a :S, não Jaze~do <:orrer 
t.ndos 4-'" lramilr~:; aos vro.iectos-pro~rammas, que rn~nu<l_eavam 
;i...: Jwrn1i11ag-;:·ris · l <•:S fc::.w.~. e danJo apenas aulor1za1~ao ao 
Exf'cUli\·o óara a organiz.aç.fü.1 eh.• vrogramma que ~o-~mo~nu1·0 
<li;..:na1rn ~11le e . ..;cm cx.Hi,;gcro~, ü a ltura dr nos~a c1v1hza~'.aO, a 
<litla dn no::;sa ;.;;.i!J('l':-tnia polilica . . 

.·\mlon br,m. igualmente. a Commissflo, condicionando a 
an:iio tl o Exc•:uUvo«1(J prec<>ilo d1 ~ attcridcr primacialmente aos 
üilN·:·:-i~C'~ gcraes do pafr. conforme n· n. i , do arl. 1v do 1 pro
jedu 11. l \:, uúde ~' (' P:;lipula que haverá: 

«ub~·~rva11iin do critcrio rk nrefcrcnciu para os 
c · nipt·eh~ndinÍe1Ítos que representem utilidade perma
nente, ou aU.endam a r econhecidas necessidades publi
ca~. ludo para melhor aproveitaF.J.ento de toda e (}Ual
lJUP1' com·ibui1:.ão .'>. 

~i 11ú~ ªUlJ!'1Jn.1 s::1~mus o:; p1·ojedos programmas Lcriamo:s, 
pul' e1~ 1·tu, Je fazer gr-andes re:-tas, gaslar largas sommas, com 
hurucnagcn:-:, talvez, dcma$iada~. que não augmentariam, pelo 
:-:1·u ntlllH!ro, a ~ic,'11 iJ'i ea\;.~'ío daquellas que, a criterio do 
ExrcutiY<J. possam mo:-:lrar o grão rlc uo::;sa (;Ullura e o pro
t!l'"dirn1.·n lo mat1~ria! do imiz. 

J\luilus e ·:Ügni ficativos P1H1->rehemlimenlo~ lJOtlem ser 
1·xec:utadu:; em •:ommemora.1;ão da grande data nacional de 
lll)!;~a r'mnn1:iparã1> polilíca. sem gravume para u Thesouro 
p11hlil'.o. lla~Lava (]11<' até n~sa. <lata i-;e fizesse iutegral e per
fp il a 1.•. a l.1~ l;OtU •.> 1· u trhu d e obrii;at.01·i<'daue a evo!ui.~ão th~ nossa 
i 11~ ! r11cr:•1o . <.Juo ns <~:-;tola:-5 ( 1.•e huiea::; e profissionaes ~urgis
.::,•111 l 1•! 1• B1·a :3il i11l0in1, a1111mr<;l clas ric'10:S ~ovcrnns dos J1stados 
« d a l! niãi.i, 1~nri.iup<las ns for~a~ para o n1<~smo e 31atriotico 
11lJj t'<'liYO . . . . · 

Oul ro~ l 1·al1alho.~ 1 li' alla ~iguificu~ão 1 ~ resultado:" lJOcle-· 
l'ia111 :-:1-•1· Jerndus :1 l.'fl'! 1 i Co. tomo a l't~~olw•ão de todo:; 0.:1 lili
gins d1• limill·~ c ! 11l1·1~ 11:-: E:-;lado:-. ubnt d('· solidariedade repu ... 
lili1'.:rna c·onw1:u'la p•·lo palriol ismo d(l ~r. Dr. \V. B1·ar. Q. conti-· 
1P1ada wl11 r·lai·iddf'n!,. 1 ·~pir-ilo dn aet.uul JJ1·c~ sidenlc da Repu
hl it-u. 1 >~ 'Iram a:-;, '•:' hymno:-;, a~ operas, us poemas. os mo:.. 
nurn1•n!o:-:. r·xpu;:;ü;6,~s . 11:io tll'Y1~ u1 ~l'l' despl'N~ados. Sendo en
[1·pfa11l 1.1 11ln·~1:-; "'lll11f:l1.1a1·ia~. tpw a~ nos:saH uo11dkfü~~ nna-ncei
m:-; m1u 1w1·mi ll,1·m. aclrn que devemos, dentr·o do m·ierio da 
1·011díc,üo ~1 ·.:;1J1 1·. la d0 pro.il'du. (ratai.', :-:;obreludo, tio apparelha.,.. 
~ll t:'n lo er.1.1rum1ieo tia Sa1;ão. . 
. Vc~nho, vr•i:::, ~1tb~1.l'Lt er· ao jul;;mneulo tla Camara um pro
.11 ~d o, dando llm rtux11lo d(' 30 coutos a quem apresentar me
J lln1· seot;Taphia. 1•tí.l]) O!llieu do Brasil a!.l; 7 de · setembro de 
l!IZ '.? .• · 

~u havia est~_bi>lecido uma l'azão de oi·uem, um plano· 
clu~blCü em que ::>ao modelados todos esses trabalhosJ ma~ isso 
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seria restringir. a acção do geographo economico que íoss.e 
curar detalharlamente desse ássumpto; deixei assim ao cri
tcrio dos estudiosers, .que a!iás encontrarão notaveis obras, 
quer na America do S:µl, quer na- Europa, pela~ qua~s pode~ão 
modelar a sua ai~ção. a· feitura desse grande livro, imprescin
dível ás nossas necessidades economicas. 

Ha; na .~rgentina, um trabalho de diuturno, systematizado, 
sobr~~ a sua geographia, no tocan,te ás condicões economicas; e 
ha deus geographos, subvencionados pelo governo, naquella 
republica, para tratar cto assumpo, o que te em feito com real 
proveito para os· respectivos interesses nacionaes. · 

N:o Uruguay, :. subvenção se faz não só pelo Estado, sinão, 
tarnbem, por todas 3,s:. emprezas que teem interesse, dírecto, oµ 
mesmo índirf'cto,. em que seus productos sejam conhecidos ri.o 
estrangeiro ~ as suas condições economicas possam attrahír 
capitaes e braço~, augmentando a riqueza. 

- Ha, na Republica. irmã, ·cujo progresso, dia a dia, se accen
tua, um trabalho scibr~ Economia Financeira. Social e Política, 
que, não seitdo · csoocfalisado sobre a geographia economica, se . 
refere, minuciosamente ao assumpto, constituindo um livro 
digno de ser manuseado por todos quant9s se interes.sam pelas 
condições de progresso de suas respectivas naeionalidades. 

Exfate, ainda, uma Revista de Economia Argenth;1a, que 
acompanha, pa:si passu, a evolui;ão das .suas industrias, da sua 
agricultura e da ~ua pecuaria. E ha, sobretudo, - é de pas
mar a nós brasileirr>s - uma Geographia Economica do Brasil, 
escripta por um argentino, notavel livro, com uma razão de 
ordem completa sobre os nossos -mais palpitantes interesses, 
obra de grande vulto, de um official br-ílhante do Exercito 
argentino, econom?~ta e escriptor, o Sr. Jorge Crespo, qué foi 
nddido mil~ar •. -po!' longo tempo_, no nosso paiz. · 

o SR. FRANCISCO VAI,LADAR'ES - Prova de amistóso inte
TCSSe pelo Brasil. 

O SR. RAur; SÁ - 'Pensoi devià esse livro até ser tradu
zido por determinacão do Governo brasileirc, para ter larga 
distribuição, porque é uma obra . completa, .pódc-se dizer, 
~obre as nossas questões mais vitaes, com respeito ao desdo
lJra.mento da accão do nosso. Governo, em .materia ecoonrnica. 
-'1h1 se encontram referencias ás nossas necessidade~, ás :forç·as 
Intentes do paiz e todas as fontes de renda, já exploradas, ou 
C>m via de exploração. · 

. No nosso .pafa b~ um livro de geographia, qtie não é, es
pecialmente, eeonomrca, da autoria do Sr. Delgado <le · Car
\·alh.?, ccmh.ecido jornalista e estud-ioso de assumptos eco-
1!omrnos. EIJe traç.ou, de um lado, o pro·gramma; ·seu índice 
e completo; mas, de outro, não . ponde dar os deta Jhes a que 
se Propunha. porque lhe falleciam informações de caracter 
offi~ial, dad.os estatistieos indispensaveis a esse trabalho, 
.conJunto de informes de ·que só os governos dispõem e que 

C. -VoJ. V. 
1 

'!2 
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dão um caracter de authenticidade e quasi official aos tra
balhos desse genero. 

Ha, na buropa, ~obre tudo na _\llemanha, innumeros . e 
completos trabaihos em tal sr.ntido. E basta citar o amor 
com que aquclle povo trata dessas questões, para se julgar 
da sua prosperidade, cultura e grandeza. A obra mais com
pleta, sobre o assumpto é, talvez, a de Clergert, obra fran
ceza, - assim· como a de Brunhé. A Clergert esfá feita em 
rnoldcs completos e o escriptol.' brasileiro, o geographo eco
nomista, que quizer concorrer á feilura da obra, conforme 
estabeleço, poderá. servir-sG desse modelo para a sua ex~
cução. E' um magnifico subsidio, ao menos ·para dar razao 
de OTdem, dentro da qual se desdobrará, no espirito, a acção 
do escriptor. · -. 

Que constitue o apparelhamento economico de um paiz? 
E' o seu ca·pitaL nas suas varias manifestações, nas suas 
varias modalidades, exer:cendo varias fuuc~ues, directas ou_ 
indirectas, ao ·servíço da producç5.o. 

Podemos dizer qu~ temos este apparelho econornico? Certo. 
não. Comecemo~ pelo factor primaria, primacial, essencial 
que é o homem. Temos um operariado heterogeneo, na sua. 
maioria. sem instruccão profissional completa. No interior, 
além de não haver nenhuma instruc1cão profissicnal, quasi 
80 % da população são de analphabetos. Só temos operarias 
~apazes nos grandes centros. Apezar da inlel!ígencia dos ope-
rarios brasileiros, elles lutam com grande di íficuldade para 
se hubilitarem nas diversas profissões, pela falta de escola e 
só se tornam operarios habeis, que os temos, ao contacto 
com os operaríos europeus, que para aqui trazem a instru
coão necrssaria. 

Ainda hn. poucos dias foi arresentado um projecto pelo 
nosso illustre co l lcgn Sr. Camillo Prales •.. 

o Sn. FRANCISCO VALL.\DARES - Utilissimo.__ 

O Bn. R\ur~ SA - ' ... utilissimo para as nossas necessi
dades, parn a nossa economia e para ·o progresso dos Estados. 
Sobre o seu projcclo. o illustre Depu lado deu uma entre
vista ao lmpm·ciol, dizendo que, no interior, não temos ope
rnrjos e si!1' simples curjosos. Nas capilacs, Sr. Presidente, 

. nos grandes centros, temos a1 •ifices, em grande numero es
trangeiros, que representam, talvez, mais de 50 % que tra
balham nas fabricas, nos arsenaes. 

0 si:. PAULO DE FRONTIN - Não . apoiado; a .maioria 
talvez SeJa de nncionaes, muito. capazes e muito distinc.tos. 
Apezar de não haver escolas profissionaes, aprendem, com a 
m~n;:ima facilidade, com os m·estres estrangeiros que para 
aqui veem. 

O SR. RAuL SÁ - Concordo com o meu i1lustre collega: . 
·Os operarias nacionaes, não obstante a falta àe escolas pr~ 
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·fissionaes, são babeis' e capazes; teem se especializado nas di
versas profissões, ao cont<>~~to · -com o operariado e3trangeiro, 
.oriundo de centros manufactureiros e ,muitos provindos de in-
Slt.i tu tos technicos. · 

-O SR. CAMJLLo PRATES - Muito bem. 
- O SR. PAULO DE FRoNTIN - Em s. Paulo ha o ensino 

,profissional e alli os "Institutos teem dado muito bons resul-
tados, desde o tempo àa Monarchia. / · · 

O Sa. CAMILLo PRATES -- Os · apartes do nobre Deputado 
pelo Districto Federal justificam, ainda uma vezt ·r.. neressi
dade da e reação de estabelecimentos profissionaes. (Apoia.d.os.) 

o· SR~ RAu~ SA - Já falleí sobr~ a mola · principa), es~ 
sencfal, que . é o homem; referi~me á instrucçãot mas ligei
ramente. Incidentemente, tive ·de responder· a um aparte do 
meu illustre collega Sr. Paulo de Frontin e· alludi á dêfi .. 
ciencia do operariado nacional_ para os diversos ramos da in
dustria e, sobretudot da agricultura. Temos, sou o primeiro a 
reconhecer, operariOs competentes; mas o seu numero não 
é -bastante para as nossas . necessidades. (Trocam-se m~titos 
apartes entre os _ Srs. Cami,llo Prates, Paulo de ·Frontin e 
outros. ) - - . . · 

O Sr. Presidente ._:. · Attencão ! 1Qu.em está com a pa1a'Vl'.a 
é o Sr. Raul Sá'. · · . · · · 

· O SR. RAUL S.i - Não estava na minha intenção, Sr. Pre
sidente, ser o motivo determinante desta troca de apartes en
tre os meus illustres collegas. (Pausa.) 

Deve, ·continuando as minhas considerações, accentuar 
que ha uma apparente . diver.gen'1ia entre mim e o meu illus
tre amigo e eminente çollega Sr. Paulo de ·Frontin. Não con- · 
testo a existencia de operarias nacionaes capazes;- o que as
segri.ro é - que elles são em· pequeno numerot numero este 
que não satisfaz ás necessidades do paiz. Quando me referi 
:i falta de competencia do operariado brasileiro, tinha em 
mente o interior do arasil. . . . 

o segundo eleme'ntc para· o appàrelhamento economico 
ào paiz é, indubitavelmente, o que concerm~ -ás · ..,:·fas de com-· 
municaç.ão, estando\ em pr_imeiro logar, a i·ede ·de viação de 
linhas ferreas, que :tlá escoame,nto á grand~ massa de . pro
dupção nacional. A esse respeito face minhas as ~palavras do 
notavel parlamentar Sr . Octavio Rochat no seu magistral pa
I'ecer sohre o orçamento da ·Viação. Entendo que .o noverno, . 
~ejam quaes :ferem . os sacrifícios · para ·o • .T.hesoul'O, deverá 
gastar a somma .iulgada necessaria pelo Hlu'stre Relator •·do 
orçamento da. Viação, para · apparelhar "as nossas vias de 
r.cmmuriicação., cjue, absolutamente, não desempenham, satis
jactoriamentet o fim a que se destinam, uma vez que não 
dão, com :regularidade; 'escoamento á produccão, muita vez, se 
deteriorando á margem das linhas f erreas, matap.do; assim, 
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o estimulo do productor e causando os maiores prejuizos ma
teriaes. (Apoiados; muito bem .. ) 
· Sr . Presidente, a hulha branca, convenientemente apro-

veitada, é outro factor, valimdssimo, para o nossc· desenvol
vimento. Elia é uma fonte de riqueza, destinada · a intensi
ficar o nosso impulsionamento economicc·. Utilizada. na me
caníca agricola, na fabricação <le pro.duetos electro-metallur .... 
gicos e clectro-chimicos, na preparação cfo nitrato de sal, in-. 
cispensavel ao adubo do nc sso solo, será de inestimaveis re~ 
:sultados . 

Sabe-se que a Allemanha, possuindo um territorio mais 
pcbre de elementos nutritivos do que a França, alcançou, en
tretanto, coefficiente de producc;ão muito maior, exclusiva-. 
mente por causa da applicação em larga escala da chimica in..o 
dustrial na fertilização dos seus terrenos. 

E já hoje é irnpossivel a um paiz, cuja cxistencia se ba..o 
seia principalmente na lavoura, dispensar o auxilio da me
C'anica e da chimica agricclas sem o que, absolutament e, não 
pódc entrar na concurrencia dos mercados, :porque os pro
ressos antigos de lavoura passaram, vencidos pelos methodos 
modernos, qti.e teem feito a cpulencia dos paizes que os e;m-
pregam . · · 

Acho que muito bem andará o poder publico subsidiando 
lodos os esforços dignes, que forem tentados para dotar a 
Nação com o~ recursos necessarios e imprescindiveis ao· seu 
completo apparelhament.c economiec-. E estou convencido de 
·Que o livro a que se refere o meu proJecto virá trazer _ uµi. 
grande concurso ao melhor aproveita~ento das nessas ri
quezas, constituindo, ao mésmo tempo, importantissimo 
instrumento . de propaganda noss~ no estrangeiro, mostrando 
c;ue. possu imos grandes riquezas 'latentes, capazes de fazer a 
nossa. grandeza economica, com ella acarretando uma situação 
folgada para as f inanças naCionaes. 

Sim, porque considero um erro, um vicio doutrinario e 
administrativo, esse de simplesmente lançar impostos para 
cobrir deficits. Não e a politica mais adequada, não é a que 
llevemos adoptar. A verdadeira orientação é a economica, 
que, fazendc- a prosperidade do paiz, constituirá o melhor re
medio para as nossas finanças, na hora actual, e a base mais 
firme em que ellas assentarão, no porvir. 

Só com uma larga politfoa de realizações praticas, com o 
aproveitamento de todos os recursos de que dispõe C· nosso 
maravilhoso paiz, intensificando a nossa expansão economica, 
abrindo µiercado para os ncssos productos, attrahindo capi
taes e br.aços estrangeiros, poderemos entrar, seguros ·da vi
ctoria, na luta univer sal da concurrencia, em . que de futuro 
se. vão empenhar todas as nações. (Muito bem; muito bem.j 
O orador é muito cumprimentado.) · · -· .. . 

Vem á mesa e é lido um pro.iecto do Sr. Raul Sá·. · 

o Sr. Presidente - O projecto fica sobre a mesa até ul
terior deliberação. 
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Esili finda a hora · destinada ao expediente. 
Devo oommunicar á :Clamara que termina ho-je o prazo 

de cinco se:::sões paru recebimento de emendas, em 2" discus- · 
são, ao projc>cto fixamdo a despeza do Ministerio da Viação e. 
Obras Publicas, para o exercicio . de 1921. 

Yae-se passar á ordem 'do dia . (Pausa.) 

Ct-mparecem mais os Srs. Antonio Nogueira, Bento Mi.:. 
randa, Cunha Machado, Agrippino Azevedo, Thomaz Accioly, 
1'homaz · Cavalcanti, José Augusto, .:\lberto Maramhão, Oscar 
Soares, Solon de Lucena, J.oão E'lysio, Eduardo Tavares, Ger- · 
vasio /Fioravante, Arnald'o Bastos, Corrêa de Brltto, Alexan-
. drino da Rocha, E!;tacio Coimbra, AustregesHo, Aristarcho 
Lopes, Natalicio Camboim, Pedro Lag-0, Octavio Mangabeira, 
Pires de Car:valho, Pacheco . Mendes, 'João Mangabeira,· Alfredo 
Ruy, Jo,sé .Maria, ~aul Alves, Rodrigues Lima, Eugenia · Tou
rinho, Sampaio Corrê.a, Nicanor Nascimento, Salles Filho, 
I.engruber · Filho, Macedo Soares, Manoel Reis, João Guima- · 
rães, Themistoc.les de Alnrnida, Ramiro Braga, Jo!::é àe Moraes, 
Fraucisco ~iJ:arcondes, Augusto de J,,ima, Ribeiro Junqueira, 
iFrancisco Va11adares, Antonio Carlos, Jos'é Bcmifacio, Odtilo-n 
de Andrade, Antero Botelho; .rasino de Araujo, Francisco Pao
liello, Waidl)miro de. Magalhães, Alaor Prata, . Mello Frmco, 
Cinc'inato Draga, Alberto Sarmento, Cesar Vergueiro, Pruden
te de Moraes Filho~ Sampaio Vidal, RodrigQes Alves Filho, 
Manoel Vi!lahoim, Ramos Caiado, LuizA Bartholomeu, Pereira 
de Oliveira, Celso Bayma, João Simplicio, Carlos PenafieJ, 
Marçal de .Escobar, Nabuco dte Gouvêa, Dom1mgos Mascare-
nhas e Barbosa. G.oncalves (70). · 

Deixam de comparecr.r os Srs .. Felix Pacheco, Juvenal La
martlne. Ephigenio de Salles, Monteiro de Souza.; Abel Cher"."' 
mont, Chermont de Miranda, Herculano Parga, José .Barreto, 
Pires Rebc1lo, Hermino Barroso, Mo?'eira ·da Rocha, Vicente Sa
hoya, l!dcf onso Albano, Affonso Bàrata, Antonio Vicente, Perei
ra de Lyra, PC!dro Corrêa, Turiano Campello, Alfredo de Maya, 
J ... uiz E'ilvcira, MiAAI9l Palmeira, l\Jendonca Martins, .João Mene
:r.cs, Manoel NobM; I.aur0 Villas Boas, Castro Rebello, Ma~io 
Hermes, Ubaldino de Assis, Arlindo Fragoso, Seabra Filho, 
Arlindo Leone, Manoel Monjardim. Antonio Aguirre, Octavio 
da Rocha Miranda, Azurem Furtado, Aristides Caire, Mendes 
•ravares. Vicente Piragibe, Raul Barroso, Norival de Freitas, 
José Tole!\_ti~o. Azevedo Soii~é, yerissimo _de Mello, Raul Fe'!'
nandes, Mar10 de Paula, Te1xe1ra Brandao, José Alves, Her
culano ·Cesa:r, Emílio Jardim, Francisco Bressane, Lamounier 
<iodofredo, Fausto ·-Ferraz, Jayme .Gomes. Vaz de Mello, Hono
rato Alves, Barros Penteado, Marcolino Barreto, Eloy Chaves. 
Palmeira Ripper. João de Faria, Pedro Costa; .Carlos de -Cam
nos, Severiano · i\farques, Costa Marques, Luiz Xavier, Abdon 
Bapt.ista, Eugenio Muller, Alvaro Baptista, Gomercindo Riba~, .... ' 
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Evaristo Amaral, Augusto Pestana, Afoides Maya, Flores da 
Cun~a e Joaquim Osorio. (134.). 

ORDEM DO DIA 

O Sr. Presidente - A lista de presenca a.cJusa o compa
recimento de 13!~ Srs. Deputados. 

Vae-se· proceder ás Yotações das materias que se acham 
sobre a me~a e das eomtantes da ordem do E!ia. · 

Pe~o aos nobres Deputados que occupem as suas cadeiras. 
(Pousa.) 

Vão ser considerados ob,iectos de deliberação diversos 
projectos. 

São successivamente lidos e considerados objecto de deli
beração os seguintes 

PROJECTOS 

N. 186 - 1920 

Autori;a a v(lnar annualmente 7 :825$ a cada um dos· encar .. 
·reaados rle vostos fiscaes e.vtinctos no Territorio do 
Acre. 

Consid(·ranrlo 0:1nc na lei do areamento da Fazenda em 
vignr, este anno, não foram contemplados os encarregados 
dos rostos fiscacs cxtinctos, addidos por forca de lei, com os 
vene im1:1ntos a que teem direito, ao passo que o foram os re
spectivo~ p.i;crivães; 

Considerando que os vencimentos de encarregados e es
crivães, garantidos por lei. eram, respectivamente. 7 :825$ e 
6 :225$ annuaes, tE1ndo sido s6me-nte estes estabelecidos e 
aquelles não, na citada lei \do orc;amenf o; · 

Considerando que foi evidente o engano, pois não se póde 
cômprehcnder que o Poder Legislativó reconhecesse a utili
cinde desta medida para os esc.rivães e não ·para os encarrega ... 
dos, quando a situação é a me~ma 'fl'lra todos= . 

O Congresso Nacional decreta: 
Artigo unico. Fica o Governo · autorizado a pagar an- · 

nualmente a quantia de 7·: 825$ a cada um dos encarregadoi:; 
de postos fisrm.P.s extinct.os no Terrilorío no Acre, Julio Tar
gino da Fonseca, Jo!=:é P~dro Sonres Bnlcão, Joaquim Manoel 
'I'eixeil•a de Moura Filho e Godofredo Cavalcante da Cunha 
V·asconcellos, abrindo, para o complemento da verba orca
mentaT'ia vigl'ntc, mais- a de 7: 300$, riar:l palumento reparti- , 

·"' 
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dame:nte aos ditos encarregados, e revogadas as disposiçõe3 
em contrario. 

Sala das· sr.ssões, 6 de sgosto de 1920. - Thomaz Acciol11. 
- Ozorio de Pai1;f'/. . - Thomaz · Rod1·1.gues. - A' Commissão 
de Finanças. -

N. 187 - 1920 

Crea mo.is Hma cadcfra de i:ioloncello no Instituto Nacíona'l 
de Musica 

O Congresso Nacional -resolve: 
Art . 1 . º Fica creada mais umá eadeira de violoncello no 

Instituto NacLonal de· Musica, com os m::~rn·J:-\ ':cneiment.0$ e 
vantagens das já existentes. · . 

Art., 2. º Para o or·ovirnento dessa nova cadeira o Go~ 
verno poderá· nomear â!gum dos alumnos ou alumnas diplo"'.' 
mados. no mesmo instituto e já laureados e classificados em 
e.xam~s fi:r.iaes e em concursos publicas, indepe.ndent emente 
de novo concur$o . 

Art. 3'. º Revogam-se as -disposições em contrario . 
. Sala das sessões. 3 de agosto de 1920. -. Au(}itsto de 

Lima. - Alberto Sarmento. -A' Com.miõ5são de Finanças. ·- · .. 
N. 188 - f920 , 

RegHla a defesa peNna.nente da producção brasileira 

Na drfrisa da pro<lncção brnsilrira .. para evifar as conse
íJU Eicricü~s da especular:ITo. fnlta de t.ransportcs e oulrn.s cauaas 
que a deprimem e prejudicam. 

O Congre3so Nacional decreta. : 
Art. 1. º E' o .. Poder Exor.utivo autoriz::ido: 
1º, permancnt~menle!:· n intervir nos mercados. como 

cnmfi!~ador · n wmderlor, como entender. dir&cla ou indir<'cla
rncnte : 

oj adquirindo qunPscrucr produr.fos nacionaes e dl"posi -
tnndo-os no paiz, wndcndo-os, quando opportuno: · 

b) fazendo .r-mprr.~t.imos a.ris productores. median te a ga
rnntia dos produ~tos, em d~posilo, mesmo nós proprios esta
bc•lecimenlo.3 ag-ricolus e industriaes . . 

. 2", a or1;anizar. .. o. credito hvpothoc'.ari-0, agrícola e indus
lrml a urna . ta".\a . de .inros r:11nca exc0dent.e -de 6 %~ por C'On
!r::i.c1 o com o Banr.o do Brac;il e crntros · iilstituf.os que .iulguP. 
Hrnn cos, -0u . prla fundação df3 um estabelecimento official. de 
crrdito h)'pothe1.Ja_rio, agricola .. e Jndustrial. 

. . . ~ 
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Art. 2-" P'ara os objectivos constantes desta lei. é o Poder 
Executivo autori~ado a emittir por si directamente. ou por 
contracto para os fins desta lei pelo Banco do .Brasil si lhe 
for dada a fac11ldade emissora: ou a fazer operações de cre
dito internas ou externas, <:.onfórme julgar conveniente, at
tendP.ndo ás condições da circulação, situação dos mercados 
de titulas internos e externos, até um milhão de contos de 
réis. 

Art. 3.º Da~ operações a que é autfJrizado por esta lei 
e dP. quacsquer actos que com ellas se rélacionem - indepen
dente de publicidade prévia, que fica expressamente dispen
sada, em razão da natureza das mesmas, o Poder Executivo 
dará contas ao . Congresso: 

a) quando julgar conveniente; 
b) obrigatoriamente, em mensagem, antes de deixar o 

Governo, cada Presidente, quanto ás operações e actos que te
nha praticado. 

Art. 4.º Liquidadas quaesquel" operaçées de que cogita 
esta lei é· o P-0del" Executivo autorizado a realizar novas com 
os recursos nella consignados e dentro dos seus limites. 

ArL 5.º Todas as operações praticadas em virtude desta 
lei ie~ão no Thesouro escripturacão a parte e serão levados a. 
<lepos1to especial no mesmo Thesouro os recul'sos d-ella prO
venientes. 

Art. 6.º Os lucros dàs operações de qus cogita esta lei 
serão obrigatoriamente empregados pelo Poder Executivo: 

a) na compra para deposito no Thesouro de todo o ouro 
procerlente das minas brasileiras, cuja exportacão continuará 
prohibida; 

b) na compra para o me:smo fim de ouro amoedad-0 QU 
cm barra, de qualquer procedencia; 

e) na amortizacão da divida externa ou interna, prefe
ridos os titu]of:! cuja cotação seja mais baixa. 

A rt. 7. º fil'vogam-se as disposi')ões em contrario, 
S!l\a. das sessões, 6 .de agosto de Hl20. -Francisco \lal

Ül<lnr~~" - \.V:o; Cornmissõr.s .dr~ Agrir,ultur:i. Inrlu~tria e Com-
111crc10 ,, ,dr Fi n·an:i,:.as. 

N. 189 ...:_ 1920 

r.onsi.dc,.a ?Jitalicio,-; os j1tize.ç sulJstittttM federaa.ç que tiverr.m 
. mai."I de 12 am1os de e.-rerciCfo do co.rgo 

Atiendendo: 
Que a Constituição Federal; art. 5i, dispõe: 

«Os juizes federses são vitalicios e iperderão o cargo 
unicamente po1· sentença judiciab; · . 
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Que, não obstante, foram creados eargos temporaríos, da 
juízes substitutos e supplentes; 

Que, entretanto, os juízes substitutos reconduzidos, uma 
ou mais vezes, teem em seu favor a presump-0ão de capacidade 
intellectual e idoneidade moral; 

Que é sempre conveniente assegurar aos juízes estabili
d~de bastante e garantias sufficientes á sua acção desapaixo
nada e imparcial: 

Proponho o seguinte 

PROJECTO 

Art. i. º Serão, para todos os effeitós, considerados vi
talicios os juízes substitutos f ederaes que tiverem' mais de i2 
annos de exercicio do cargo. 

Art. 2. º Os juizes que contarem esse tempo de exercicío 
ierão preferencia.para... o provimento do cargo de juiz federal 
de qualquer secção da Republica, onde se dér vaga, indepen
dentemente de eoncurso. 

Art. 3. º Revogam-se as disposições em contrario. 
iSala das sessões, 6 de .a.gosto die 29'20. __. Aibertino Drum~ 

mowl.- ·A' Commissão de Constituicão ,e Justiça. ·· 

N. 190 ·- !920 

Premía com 30:000$ o autor da melhor obra sabre geortraphia. 
phys'ica, 'JJOliti.ca e economica ílo Brasil, organizada até 7 
de setembro de 1922 

IO · Congresso Nacional resolve: 
Art. 1 . º Fiea creado o premio de trinta contos de réis 

(30 :000$000) .para o autor da melhor obra sobre a geographia 
physica, politica e, espec~almente, economica do Brasil, q•ue 
for organízada até o dia 7 àe setembro de 1922. 

§ 1. º Esta geograiphia deve comprehender um estudo 
claro e synthetico sobre o Brasil actual, principalmente em 
t·elação ás suas riquezas e apparelhamentos economicos, con
t.endo os mappas, schemas e Hlustrações necessarias. 

§ 2. º . O Governo julgará do merec.imentó da. obra por 
uma commissão de tres membros escolhidos entre :pessoas de 
reconhecida competencia no assumpto. ' 

§ 3. C) Não . poderão ser admittida.s ao concurso as obras 
que não tenham o desenvolvimento que é exigido em trabalhos 
eongenerest e que não sejam capazes de preencher os fins de 
:propaganda a que especialmente se destinam. 

§ 4. º O Governo fornecerá aos interessadQs os dados es
tatisticos que possuir, .facilitando as requisições aog governos 
cstaduaes de todos os esclarecimentos necessarios, e porá á 
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disnosi<:ão dos concurrentcs ludo quanto tiver sido apurado 
no ~recenseamento de 192u. 

~ 5. º Os trabalhos ·ooderão ser apresentados 5. Commis
são Julgadora .iá impressos ou somente dactylographados . 

§ G. 0 A obra premiada ficará sendo propriedade do Go
verno que a mandará ver ter pata o francez, inglcz, italiano 
e alldmão, afim de ser amplamente dislribuida no estran
gei ro . 

Art. 2." Aos concurrentes classific.ados em segundo e ter
ceiro lagar serão concedidos, rrspeclivamente, os premios de 
tres (3) e um (1) ·conto de réis. 

· Art. 3. º Para a execução àa presente lei. fica o Governo 
aulorizado a abrir os necessarios ci.·editos. 

Art. 4. º RevQgam-se as disposições em contrario. 
Sala das se::;sõcs. ~ de . ago~t.o de ·1020. -Raul Sá. -A' 

r.ornrnjs"fío de Fisança". · 

N. 191 - 1920 

Modifica a lei eleitoral 
Cons iderando que a Const.ituil}ãc- Federal, art. 17, § 2°, 

di8J)ÕI': 

«Cada legislatura durará TllF:S annoS»; 
Cnn:oiiJerando que uma vez realizadas as eleicões para 

Dc:ru r a dos P Senadores federaes, e;-,.tá ipso facto, ex tine to o 
manrJnto dos :-:ntcriores; 

E qn<> assim srndn, si a ~ proximas ~ll'i<:·Õ+"s se realiza.Tem 
cm f1•w1·~i .. o, 1wimeir('I rlomiri{ln. o tempo constitucional da 
act.nnl lcgis la lrn·:i ficará inromplcto; 

Ccinsid<.'rarnlo que todos O$ cidnd[o.::; alis!udos at.é i !H 4 
(po1· m11ila frn11 <.:P ciue houvcs$e na prova dP. idade), já. terão 
idade l<·gal. pPln i!ifercunrnria de sele annos e ·tanlo daquclle 
annn nf1\ n!!o1·a, p ois. 11 ~..Jistamenl.o naquclle tempo tinha prazo 
ro~lricto. nf.tS fo\'l'!'eiro; 

C:o11,,idP!'·nndo que o:: mcsnrios, eleitos arfualmente por 
Lrr.-= fl :rnos. podrm transferir rcsidcnc\a pnra 0ulros pontos do 
Estarln ou f<'>m àfllle e qun p/1de dar-se tambem o falJecimento 
<!e n!p-um ou alg-uns mcsarios; · 

t.nncidP1·nndo mir, .ifi. .roe icm verifi-cndo a jmpossibilidade · 
da rén liz:ú:ão de rlrir;õ<'s rm mu i1 as SN'r,õcs eleit.oraes, peia 
fnlln rlr dnm rnr.~·in·ios, motivada por uma ou relas duas ra
zões ailc~ada.., acima; 

Con8idf'rttndn, finalmr>ntr.. qur. o :rr>~imPn HPmocratieo Ju...;. 
crnrá <?om __ a cnncnssfio rl0 tr.impo noc: ~nnr!irinto!=: QlH' se quize
rem entregar ao frnhalhn rrfmbli r.nno d<> prOp:-!.~nnda eleitoral 
l! que, is l n se YCI'ificnr;1 prinripalmf'nfe rm · rr.farão' áauP.llP,S 

· que .itl exrrcem o mandato. pois. seriam c.ompellido1• a . deixat' 
o~ interesse$ da Nação no Congr~·sso e àelle se afastarem;para 
aquelle · trabalho pessoal, mafo razoavel · em tP.mpo de . férias; 
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Apresento o seguinte 

PROJECTO DE LEI 

Art. 1. º As eleições para Deputa dos e Senadores federaes 
~erão sempre II'ealizadas no dia primeiro de março de cada 
triennio, quando se tratar da reforma integral da Gamara e 
terço do Senãdo. . "--. ......_ - . 

Art. 2. º Os titulas de eleitores obtidos até 1914 são do
eumentos ~ufficientes para 11rov:i da idade da({l1eHes que <:J:ui
zerem se alistar dP- conformidade e.om a lei vigente. 

Art. 3. º Quando, no dccurs:o do triennio, .se der vaga de 
nm ou mais mesarios em a!gíiina secção eleitoral, os respecfr
vos eleitores indicarão,, na fórma da lei actual, outr-0 ou ou
tros nomes á autoridade competente, 30 _dias antes da eleição 
que se houver de fazer. · 

Art. 4. º Si por falta de dous rnesarios a. ·eleição não se 
1'ealizar, 013 el~itores da ;>eccão pre.iudicada . terão dez dias para 
13e apresentarem pessoalmente···á mais elevada autoridade ju
(foiaria do- seu dístricto e pe:dir~lbe que tome os seus votos 
eom o escrivão, que lhes reconhel"erá as firmas. · 

Art·. 5. º Os mesarios que faltarem, s~m grave motivo, fi- · 
curá<> .sujeitos á perda da funç,ç.ão, á multa de 1 :000$. e serão 
.;1eclaradbs, por sentença. incapazes de voto até dous anno.~. 

ATt. 6. º O alistando que, ao tempo do alistamento, resi
~lir em municipio diverso darruelle onde se alistar, com. do
cumentos illegitimos, · será considerado incapaz do direito de 
·,·0to por cinc.o annos. · -

_Art. 7; º Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala das sessões da Cama1'a, 6 de ago8to de 1920. - Al

lH?i'tino Drummond. -/A.' .Commissão de Constituicão e .Jus-
t.ita. · -~ 

N. 192 - 1920 
Pronideneia a.obre a liqa~ão daf linhas f errens e telef]1•aphicas 

rio Urasil com o Paraquay e a Bolivia e dá ou.trac provi
dencias 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1. º I 'ica o Poder Executivo autorizado : 
a\ a promover, corno julg-ap mais convP.niente, a ligação 

das linhas ferreas e telegraphicas do Brasil com as do Pa-
1·ni:rnay e· Bolivia, bem c1~mo os melhoramentos de que nrres
s;t.nrn os rios P_araguay, S. Lourenço e Cuyabá.\P. ara facilidade 
de sua navega~ão; · 

b) a realizar os convenios ]nternar,ionaes que forem nc
er:ssarios pára e~sa, obra de aP!h~oximacã·o suI-amr-:rirana.; 

e) a adaptar em. refação á Estrada de Ferro Noroeste do 
HeasH .as providencias e o regimen que julgar mais acertados, 
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afim de dar a essa via-ferrea a efficiencia de que carece não 
só como linha estrategi!!a, mas lambem como linha ecrnomica. 
cestinada a carrear para o porto de San tos a importa~ão e 
ex.porta~ão de ~falto Grosso, Paraguay e Bolivia Oriental ; 

d) a $ubvrncionar com qQO :000$ por armo a navP.gação 
brasiléira na linha fluvial de Mattv Grosso, desligando esse 
s~rvii;o do Lloyd Brasileiro para constitu]r uma e,mpreza au-
tonoma. - . · _ 

Art. 2. º As despezas respectivas serão custeadas por meio 
de operações de credito realizadas directamente pelo Governo, 
no paiz ou no estrangeiro, ou por meio de aecô_têos com enti
dades financeiras que se proponham a fornecer os capitaes e 
executar as obras. , · · 

Art . 3. º . ·nevcgam-se· as disposições em contrario. 
Sala das sessÕPS, 2'9 de julho de 19:20. - Annibal B. To~ 

ledo. - A' Commissiio de fina:n~ias. 

· . O Sr. Presidente - Vou i:;ubmetter á votação uma re-
daccão final. . . 

E' lida e, sem observações approvada, a r.edaccão final 
do projecto n. ~7 C, sendo enviado ao Senado. -

I 

O Sr. Presidente - Passa-se ás . votações constantes da 
ordem do dia. · : . · 

'Votação do parec·er n. i3, de i.920, indeferindo· o, reque
rimento . em que D. Catharina Innocencia dos Santos Lopes .. 
pede re-levação de prescripção (discussão unica). 

O Sr. Panlo de ·rrontin ( *) · · (pm•a encaminhar à votacão) 
- Sr. Presidente, tive opportunidade de requerE7 na ultima 
sessão que se verificasse a votacão. desse proJecto. Agora 
pedi a palavra para enraminhal-o, afim de ponderar que o 
facto de se relevar a prescripção, em muitos casos é medida 
da maxima justiça e sempre de equidade. (llfitito b~m.) 

:\'a hypothesc, trata-se de sommas muito diminutas: dous 
conlo.s de réis no parecer n. t 4 e seis contos no de numero i3. 

Quant-0 a este ul~imo. a importal!cia da pensão é apenas 
de 27$GOO por mez, para a viuva de um escrivão de primeira 
class~. no corpo de fazenda da A\'mada. 

O Thr.souro no processo desse montepio 'formulou uma . 
série de exigencias desde 1896. Depois de satisfeita.s estas, 
fez uma no\•a intimação em 1902 ainda reclamando docmmcn
tos por se lhe f.erem afigurado insufficientes os offerecidos. 

. Comprehende-se que uma ' 'iuva muita·s vezes não estií 
preparadil para rioder fornecer todos esses documentos. :ft~
~ultado: ·a Pt:nsão foi afinal concedida, deixando, porém, a 
interessada de recebei-a du.rant~ um longo pcriodo de modo 
que a somma relativa a esse prazo veio a ser representada 
por 6:313$'000. 

( *) Este discurso não foi revisto. pelo or.ador. 
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Creio que, desde que não se queira rejeitar o parecer. 
porque . pedia .ess_e yoto ~el'. interpretado ~omo d~satten~ão á 
illu.stre Cormmssao de Finanças, o .que nao .-OeseJo absoluta
mente J>ucceda - seria muitissi!11o_ razo~vel, pelo ;menos, v~l
tar o assumpto á mesma Comm1ssao, a.fim de examar as c1r
cumstancias especiaes desse caso ,particular. 

Antes de concluir, peço venia á Gamara para dar uma 
c-splicaç,ão quanto . ao desagradavel in~idente occorri<:lo ha 
pouco. . . 

Tratava-se, como a Camara . se recorda, de uma aprecia
ção . relativa ao operariado nacional. 

Conheço esne operariado, conheço mesmo :no . interior, 
porque tenho construido estradas de fel'ro e enicutado eiutras 
obras não só na Capital como em muitos e muitos pontos dos 
Estados do sul e .cto norte. e na de Minas Geraes em maior ex
tensão do que em qualquer dos 9emais . Posso, port.àtito, sus
tentar a proposição de que, se:·não temos altas capacidades 
formadas em institutos profíssionaes, temos a intelligencia do. 
nosso operario, que · suppr~ perfeitamente essas lições . E' -O.e 
observação .continua o facto de que, vin<lo . para aqui, por 
exemplQ, eleetricistas norte-americanos ou "in;glezes, no fim 
de seis mezes, e muitas vezes, m·enos, contamos 1C·om opera
rios capazes de realizar tudo que aqueUes .são suseeptiveis de 
ensinar. . -· · · . 

Era o que estava .proe-lamando, e f oí ahi que interveio o 
illu~tre e ·honrado representante de 1Minas Geraes, a quem 
dispenso ·toda a minha c-0nsi<ler àção. 

O Sa. CAMILLO PR.ATES - L~ssim como eu -dispenso e te
nho dispensado a V. Ex. , · que disso é ~erecedQr. Lamento 
que V. ·E~. tenha .sido injusto. 

O SR. PAULO DE FRONTIN - O nobre 1Deputado sabe que 
é de ha muito tempo que lhe trihuto essa -consideração, é de 
antee de ser Deputado... ·· : . 

· O SR. CAMII.I..O PRATES - '.Por isso mesmo estranhei o 
que oocorreu ha pouco. 

o SR. PAULO OE FRONTIN - ••. e; _portanto, nãp devia 
loma·r a proposição que avancei -àa f órma que a · tomou . 

Tendo 8. Ex. re_spondido de modo energico, tive de re
vidar no mesmo tom, e de maneira talvez menos parlamentar. 

1Ficou claro~ entretanto, que o meu· pensamento é o de 
dr.fender o operariado nacional, defender a nossa população, 
mesmo no interior, mesmo em fazendas agrícolas, porque tam
hem ahi a conheço, tendo tido occasião de presidir as fazendas 
Dumont, durante annos. . · 

·o SR. RAUL SÁ - Da ~·inha parte, ,:não JÍoUve ataque ao 
operario nacion~i-. : ' . · ~ . 

o .. SR. i. PAULO .DE FRONTIN .- Acbei que devia assumir essa 
at.titude pelo .... conhecimento que tehho do -nosso ·operariado, 
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não só nos estabelecimentos azricolas como nas fabricas e na 
construcção de es~radas, onde~ me foi dado verificar que só 
temos ;motivos para nos orgulhar da inLelligencia e das pre
ciosas qualidades que elle 11ossue. (~1luito bem; ni_uito bem. ) 

O Sr. Camillo Prates ( ~) (para encaminhar a 'Votação) 
- Sr . .lke::;id2nte, ninguem mais do que eu lamento o. in
cidr~ntc havido entre mim e o nobre Deputado pelo Districto 
Federal. · · 

o 8a. )1AURif:lO DE L.J..CFRD/1. - E V. Ex. interpreta o 
noY•J re~imento dando explicações pessoa~s em um encami
nhamento de volfü;ão. Estou de accõrdo com o nobre Depu-
tado. · 

O Sn .. i\'IcA~OR NAsct:ME::-<To -- Mas V. Ex. não pôde. cri
. ticar is.so porque os Srs. Deputados não conhecem o Regi-
mento. ' 

iO Sn. PnESTDEN'rE - Attenção ! A Mesa deu a pa'lavra ao 
· Sr. De pulado Camillo Prates, para. encaminhar a .votação" 

• 
O SR. C.üIILLP Piu.TES - Satisfaz-me completamente a 

explicação dada pelo nobre Depu'. ado pelo Districto Federal, 
e nada re-:;ta do que eliminar dos nossos Annaes esse incidente • 
desagradavel. (Apoiados; muito bem.) . 

Quanto á di:::cussão que S. Ex. quiz antecipar sobre o. 
projecto que tive a honra de apresentar, relativo ao ensino 
profissional, terei opportunidadc, quando vier ao debate, . de 
<lar as razões justificativas do mesmo. 

O Srt. P,\ur.o DE FRONTlN - O proj ecto de V. E:x:. terá 
o meu voto, não sou a eHe contrario. 

O Sn. C,\MILLO PrtATES - Era o que tinha a dizer. 

O Sr. Octavio Rocha (para entaminhar a vótação) 
You dar á Gamara uma ligeira explicacão sobre o·. indt>fe
rirnento da pcfit;âo a que se referiu o meu P,onrado collega, 
Sr. Paulo de Fronlin. ~ . 

O::i 1mpris rnlativos a este assumpto estavam na Com
missrii1 d1• Fina1:l,.'11:0:, L!csdc HH7. Foram-me di~tribuidos em 
ltm du:-; ul1inHl~ din:-1, e, mrnminandn a questãó e tendo' em 
vista. n vrC>limínar que u Comm1süo dr. Financas estabelecera, 
d1• nüo corn~eder J'r~lt•\'a(.;iiu de prescripção em casos pessoaes, 
tld parf'eer 1~i.'nh111io. 

Nem siquer. Sr. Pt•esi1h~nlo, Live preoccupa:;ão pe~soal. 
i1n assumpto. Não co11h1•1~0 11 p~tir-ionaria; não sei qual a 
:-ua siluaçãr · ç:s.aminei ílJ'1111as a quc~~tão em si. E, como eram 
1)npeis mu: antigos qtw m1_• ·l'or·:un distribuídos, dei p.are:
cer, de acc .JO com as informa1:ões do Ministerio da -Fa-. 
zcnda, que efam conlrai'üts. 

1 

( ') Este discurso nfro foi revisto pelo oràdor. 
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Ha, entretanto, u"ma questão séria a levantar-se e ·para 
a qual chamo a . atlencão do esclarecido espírito ·:do nobre 
Deput.ado pelo Dislricto Federal. Aliás, não entrei na a.na
Iy~c dessa questão, porque se trat.a propriamenle de asdum
pto que deveria ser estudado melhor pela Gommissão de. 
constituitão e Justiça. E' a· seguinte: - :;i ·o Regulamento 
ela Montepio pó-de- estabelecer a prescripcão nos casos, como 
o c!a requerente; por . que ella se habililou á pcrcepcão da. 
pensão, e, habilitando-5e, por a8sim dizer·, nãc. inte.rromµeu a 
pr e::cripção do seu direito, pelo facto de não ter apresentado 
doc umento. · -

E' portanto, uma. questão correlata que não levantei no 
parecer, porque se tralava de um caso pes!=;oal que estava 
examinando: mas, o nobre Deputado pelo Di6tricLo Federal, 
com a sua clarividencia. . . ' · 

o SR. PAULO DE . FRONTIN -. Muito agtadecido . . 
O SR. ÜCTAVIO - RoCHA - ••. poderá prestar esse serviço, 

levantando a questão de ordem geral, que, então, abrangeria 
essa senhora: si um ai:·Ligo do re:;niarnento pr~de l'evogar 
uma_ lei geral de prescripção do· Codigo Civil. (Muito bem; 
nwito· bem.) 

O Sr. Presidente · - . V cu submetter a votos o parecer 
n. 13, de 1920. -

· Rejeitado o parecer n. 13, d e 1920, indeferindo o recrue
rimenlo em ·que D.. Catharina In'noc~ncia dos Santos Lopes 
peà.e relevaç.ão' de :prescripão ( díscussão , unica) . 

Votação óo parecer n; H, ele · Hl20, indcf r.ríndo o reque
rirn•~n: o em q\...~ D. Emma Dias .da Cruz pede relevação de 
pre~r.;I'l!Jçfiu ~d i.$cuSS'ào unica) ; .-

A.provado. __ 

· Vof:::i.çfto do projecto n. 137, de '1920, abrindo -o credito 
e!õpE"cial ele 1 : 237$500, . para pagament.o a Antonio Teixei.a'a 
de Oliveira (3". discussão); -· · 

Approvado em 3"' discussão e enviado á Commissão de 
lledac~ão . o seguinte 

PROJECTO 
. \ 

N. ·137 - 1920 

O Congre~so Nacional .. decreta: 
Art,igo unice. -Fica o Presídent~ da Republica autorizado 

::i. ab rir , pelo Ministerio da Fazenda, ·o credito especial ·de 
:!. ::?37$500, para pagamento ao escrivão do extiricto 1º Posto 
Fiscal de Juruá, Antonio Teixeira de·. Oliveira; revogadas as 
chsposiçõ·es em contrario. 
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Votanão da emenda do Senado ·ao proj ect.o n. 554 B. de 
i919, da ·camara, concedendo meio soldo e montepio pela t~
bella actual á viuva e á filha solteira do coronel Alfredo Vi
cente Martins, ex-director do A!Sylo de Invalidos da Paf.ria; 
com parecer da Commissão de Finanoas, favoravel á emenda 
~vide p:rojecto n. 161, de 1920) (discussão unica); 

O Sr. Mauricio de Lacerda (pela ordem) - ~r. Presi_. 
d ente, V. Ex. já considerou approva.<lo o purec1• 1· n. 1-1 '! 

O SR. iP:R:EsmENTE - Sim sen'.llor. 
O SR. MAURICt'O DE LACERDA - V. Ex. UL'!:R•ju. então qua 

dê CC!mo approvado esse parecer? . 

O S,r. ?residen.te - Permitta que <lê uma cxpJic.ação. Já · 
se votou o parecer n. · 14 que foi a:piprovado. .Tá !W votou· o 
projecto n. 137 que tambem í'oi approvado. Agora está se 

·yotando a emenda do Senado ao pro~ecto n. 55.J. B, de 1919 •. ' 
Approvada em discussão· unica a seguint(~ 

E~.U.~DA DO SENADO 

Subslitua-::5e a proposiuão pela seguinlc: 

O Congresso Nacional decrP,ta: 

Artigo unico. A importancia que' pel'ceht!lll, 1ic Lu11lmente, 
no l'hesouro Nacional. a viuva e a filha sollf1im do coronel 
Alfredo Vicente Martins, ex-directo.r do As~·lo lll\ Invalidos da 
Patria, fica elevad!a á correspondente ao rnPio t-1oldo do pos
to de coronel pela tabella de 189.1; revogaua~ U1' dis0-0sições. 
em contrario. 

O Sr. Mauricio de Lacerda (pela ordem) requer a veri ... 
ficação da vo,tação. . · 

P'rocedP--se- lá veri'ficação üe \.'bLrucião, 1·ccrn1h ccc,u,do·-isa 
terem votado a favor 91 Srs. Deputados e c:ontra nenhum;. 
tot.al 91 . 

O Sr. Presidente - Não ha numero. Vae-se proceder a 
chamada. 

O Sr. Andrade Bezerra Uº Sec~·etario) proaede á cha-.. 
mada dos Srs. Deputados. 

J:"'eita á chaniacfa verifica-se terem se au~cnt.ado os Srs. 
D0.rval Porto, Thamaz Caval~anti, ~imeão T,eal. .João Elysio, 
Eduardo Tavares, Alexandrino Rocha, De.odato Maia, Pedro 
Lago, Joi'fo :Ma.ngabeira, Alfredo Ruy .• José Maria, Torquaw 
Moreira, Elpidio de Mesquita, Rcdrigues Lima, Eug:enio Tou
rinho, Uba!do Ramalhete, Manoel Reis:. Themistocles de Al-
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mck!a. namiru .Bra0a, Francisco l\farcoudes, Ma.Ua l\Iac·hauq, 
~ilveira Brum. Fraud.~c0 Valladares, Senoa Figueiredo, Odi
lon d.e Andratle, Haul Cardoso, Carlos Garcia, Cincinato Braga, 
Ccsar ·vergueiro, VP.iga Miram.da, Olegario Pinto, Pereira. 
T,e.ile. Ottoni '.:.\t·aciel, Luiz Bartholomeu, Pereira de Oliveira, 
João Simplicio, Curlo::: Penafiel~ Nabuco de Gouvêa e Barbosa 
Gonc;alves. · 

O Sr. Presidente - Responderam á chamada 95 §rs ·: 
Deputados~ · .. 

;-Ião !la num~r0 pa~a se proseguir nas votações . 
Passa-se ás mat.eria~ em discussâ<~. 
fª diseussão do projeet.o n. "Í A, de 1920, declarando de 

utilidade · publica a Acção Social Nacionalista; com parecer 
favoravel da Commissão de Constituição e Justiça; · · · 

Encerrada e adiada a votação. 
3ª discttssão do projecto n. 162, de 1920, do $ena<lo, au

torr izando a abe1•tu1·a dos credit.os necessarios para pagamento 
de gratificação addicionai a que, de aecôrd-0 com a lei nu..;. 
1!1ero 2.356, de 31 de dezembro de i9i0, .fizeram jús diver .. 
~os . func-cionarios da Escola de Aprendizes Artificers do Pará; 
(;C:m sq}?stitutivo. da Commissio de Financas. . 

~:~cerrada e adiada a. votação-. ·· 
P di5cussão do projecto n. 2 A, de 1920,. autorizantlo o 

Governo a despender 250 : 000$ oom a reedifica(;ão ·da· Alfan· 
tlega de Aracajµ, d dando outras providencias; com parecel' 
Javoravel da Commissão de Finanças. · . · . . 

Encerrada e adiada a votação-. 

O Sr. Presidente - De accôrdo com o · Regimento entra 
•Hn discussão o seguinte requerimento off erecido . na ·sessão._ . 
de hoje pelo Sr. Mauricfo .de Lacerda. 

· N. 18 

~Requeiro · informaeões sobre a prísão em que se en
contram os operarios . Sterneck e K~h;,_ 

O Sr. Mauricio de Lacerda · ( *) ~ .Sr. · Presidente, se..; 
gundo me comprometti com o Sr. Deputado Celso Bayma, 
trag-0 hoje, na ·integra, a sua entrevista, . dada ·ao jorna! 
A Noite~ no dia, aliás, do anniversario . do . ex-imperador do 
Brasil, 2 de dezembro de 1912. · 

( •) Este discurso não foi . revisio pelo orador. 
.. 

e. - Vot'.: Y~: '.l ·'-" i3 
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E' a seguinte; 

4.A LEI DE EXPULSÃO. DE E:iTRA....1'1GEIROS NÃO DEVE TER RESTR!
CÇÔES--A GRAVE QUESTÃO QUE A CA.l\!AR...\ ESTÁ~.DI.SCUTL."WO
<t.A NO!TE» fu~TREVIS'l'A O SR •. DEPUTADO CELSO B~YMA., 

Não póde passar sem ser amplamehte discutido o pro":" 
jecto, ora em idü,êussão -na Camara dos Deputad10s, abolindo 
as restricções contidas na lei de expuisão de estrangeiros, 
que, segundo autorizadas opiniões, fere fundamente a Cons
tituição brasileira. 

Sobre esse momentqso assurnpto tivemos a seguinte im
portante entr<:vista com o· Sr. Deputado Celso · Bayma.: 

- A~eita as modificações aconselhadas pela com.missão 
de Constituição e Justi<;a ? · 

- Vé.iamos. A lei n. i.641, de 7 de janeir.o de ' 1907, 
autoriza a expulsão do estrangeiro: 

A.rt. 1. º Quando elle comprometter a. segurança ou à 
t.raquillidade publica. 
· Art. 2. º a) Quando elle estiver <r.condemnaüõl> ou «Pro
cessado~ por tribunaes estrangeiros p-0r crimes . ou delictos 
communs; b) quando 8offrer duas condemnações l)elo menos, 
pelos tribunaes brasileiros, por crimes ou delictos de 1I1atu
reza comrnl:im; e) !1Uando for convencido ·de «vagabundagerru, 
<.anenclicidade'> e « lenocinio~, «competentement~, verificado •. 
São estes os cas.os em que a lei admitte a expulsão. 

Qua.ndo a lei de expulsão foi discutida na =Gamara o il
Iustr.e Sr. conselheiro Andra~e ,,Figueira assignalou o erro 
dos nossos constituintes de legislar na Constituição em uma 

· 1ei politica da associa~ão dos brasileiros sobre a «situaÇão 
civil e. politica~ do estrangeiro, equiparando-o ao na~io:;<u 
quanto ás garantias constituciona~s. • 

O art. 72 da Constituição assegura a brasileiros e es
trangeiros residentes no paiz a inviolabilidade· d!os direitos 
concernetes á liberdade, á segurança individual e· á proprie-
dade. . _ 

Melhor teria sido) accentuava o cop.selheiro Andrade.· Fi
gueira, deixar as co.usas-.cpmo as cousas se ac.havam. A ex
~-pu.lsão ia sendo prliticada «com annuenciru> do Poder--Judi
ciario. Hoje tanto póde ser «tolerada~ como -«condemnad~ 
por aquelle poder a quem cabe a guarda da Constituição • 

...;....... Aeha. inconstitucional a lei ' de e:xpulsãci? · · 
. - . O . direito de expulsão é praticado pela maioria. das 
nac5es cultas em nome dos interesses <la segura!lQa e da or-
dem publica. · · 

Está univelsalmente reconhecido com um consectario 
da. soberania. O Estado tem o direito de prover á propria 
seg-..iranca... -
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Pefisa,. porém, ·que nos poizes verdadeiramente . civiliza
dos, devidamente policiados., a lei civil e crf,minal contém to-. -
dos os remedios contra toda a off ensa possível. Si os e.stran
rreiros afl(f;am mal, violando a lei e .o direito, f[i'Odem ser pro- · 
cessados e pur.iàos. pel,a . mesma fórm.a r>or- que cr são os na
cionaes. Nao ho. necessidade d.e medida..S extrema$. 

·- Admitte então a ' expulsão ? · 
- 1t:dmitto . Mas · a.dmitto s6mente quando o esf:!ciil,{Jei:ro, 

por quolqueT- moti1iUossa comprometter a segurança; a ort""' 
dem ou. a -tranquil · · publicas. · , · 

.. . . . 
A <eandemnacão~ >ou simp-les cprocess~ pelos tribunaes . 

estrangeiros ·por erimes ou ..- delietos :e~mmuns não deve ·ser 
causa de expulsão ~ . . , _ 

- A leí, como-· está, decreta penas, autorizando· o- Po
der Executiv,o a .applical-as, para os eondemnados _,Por t.ri- . 
hunaes estrangeiros e até para , os que <estão ainda sendo 
p-rocessado~ . ... . . , . . . 

~· o· que estab_eleee . o ar t. 2", n. I da lei de ~ulsão.; 
-· Entretanto, o li: n do- art.. 2º, que, aliásJ. não f1gura~a 

no ryrojecto primitivo; e%ige -Ouas condemnacoos, . ·cpelo me
nos>, . por trllmnal . brasileir·~para autorizar. a e;pulsão .• 

E' :Preciso convir que · sao absurdas -estas duas dispo- . 
:SiCÕ'eS. . . . , -~. . · · · 

(;Uma. só> ·condeinnacão, cuni simples ptocesSo>, mesmo 
"em·· inicio> por . <tribunal ·. estrangeiro> basta :Para au!orizar 
a expulsão _d~ nos.so paiz, .em quanto . ~e são neees~ar~as . <duas
c~mpa.çoes pelo .. menos:>~. por . tribunal · brasileiro,. -pa.ra 
perm1ttir seme1hante medloall... · · " .· . 

A nossa .:sesuranoa. .e a· nossa tra.nquillidade resentindo
se muitp · mais ·com a suspeita -de haver sido praticado um 
delicto ·no -estrangeiro do cro.e- coµi a .eristencta de .um cri-· 
me, commettido .de~tro do paiz, pr-0vado e julgado por · tri -
bunal.· hrasiléiro 11 " . > . · ,_ 

A e:vpulsão ·n9s termos do art. 1°:. i/.a lei é. aiJmilnvei~: E' 
a perturbação.- da oTdem e· .a ieguran:a publica que jtistifl:cam 
e impõem a -medi41 a.dffn.inistrativa.- . . 

Admittir, porém, na ·nossa .. legisl&çãQ -a . possibilidade ~ 
ex.pulsão do .. estrangeiro por ter sido çoil.deinnado ou simples
mente proce5Sado,: em paiz estrangeir() quando eile não _attenta. · 
eontra a segurança· pUblica, é simpleme:çite. absurdo .. · . · 

Si ·está processadó ou se foi . condemnado' em· paiz estran
g.eiro e .refugiov.,-se no nosso paiz para não cumprir a pena. 
concedamos ·a extradiccã.o que nos· 1oi . solicitada:. : . · . 

Si cumpriu a pena. no ·seu paiz, o delicto c!esa.ppareceu; de 
accõrdo com o art . 12 ,do Codigo Penal.. . _ . 

Por que hade o· nosso paiz cástigal-o ·de no:vo, ap_pli-
cando uma nova pena ? · · . · · . · . · . 

Expulsar. o _estrangeiro, por crime julp.do em .outro paiz 
é abroca.i: o dir~lto de asylo, .e cond~mnal.;..o ·dnas vezes pelo 
mesmo ·crime, .e!D tiltiµla =mstan.c~ • ser ou~ · ~ e ·.sem 
app~11o. ·. .. 
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- São e~sas as disposições da lei que o doutor pretende 
rr~vogar? . . 

·- São e~tas as disposicões que . eu pretendo suppr1m1r .. 
A tende~'ciu. ·m,oderna não procu.ra preveni7'. os crimes cotn 

q. P-liminac{io dos. criminosos. Vigia o delinquente possivei e 
mo"stra-sc · ine.:eoravel na ]YUnição dos crimes co~metti®~ .. . 

A Irtyla.te)·1·a sempre se 1·ecusou a 2·est1·i:ngir. a lwspitali-
.dade concedida aos estrangeiros. . · . . 

Depois dos attentaclos anarch1stas, commettidos em 
rranra nos annos d~ 1892 e 1893, a opinião publica _ingleza 
não ·via com bons · olhes o asylo seguro que o seu pa1z con
cedia aos perltirbadores da ordem ·social, aoossados .pol". todâS 
as nações da Europa. _ 

O governo inglez, porém, não só recuso~ tomar uma. pr~
videncia contra a permanecia dos anarch1stas no terr1tor10 
hritannico, como evitou pedi1• ao parlamento as leis µecessa
:rias que lhe permittissem uma . medida .contm os violenros e 
perigosos inimigos da ordem social. . 

No entretanto tratava-se d~ homens postos i'óra da lei>· de · 
pregadores de doutrinas subversivas e de eumplices de crimes 
t remendC\s que alarmaram a sociedade, compromettendo a se-
e;uranca e a tranquillidade. ' · . 

Os inglezes defendem a liberdade do estrangeiro, resi-
dente ou viajante como a S\!_a propria. . . 

A unica causa da sunpensão dos ·. direitos individuaes 
deve ser .o int~resse da segurança publiea e uã9 o criterio d3 
1ltilidade arbitrariamente invocado. ' 

Pelo nosso estatuto fundamenlal pensa .V. Ex. que o~ 
estrangeiros teem os mesmos (,lireitos que os nacionaes • 

. Sem duvida . No Brasil os estrangeiJ'os não são conside-
1·ados lwspedei. São pe1·f eita11iente equipaTados aos nacionaes 
1~0 90:;;0 dos dfrcitos communs on pu.blicos. Dahi a d~f(erença 
sansi'L•el entre o nosso direito e o da m.aio~·ia dos vovos curo-

. peus e nm·te-ame-J'icanos. 
Pela nossa Constituição a -unica -,·est'ricção eziste.nte pars · 

para · o estranpefro · é a estabelecida rw art. ·I 3, po.1·ag1•apho 
·u.nico, 1'eff!1•ente á na'vegarão de cabotagem. 

Um escripto1• moderno divide em tres gi·upos a:; legisla
ções · .. •obre o ponto de vista ~m que :-:e collocu.m em rel~ção 
ao~ estrangeiros. . 

No primeiro grupo estão os que ~oncedem no4' estran
geil·os f-Odos os direitos individuaes de· que gosam os nacio
naes. No segundo grupo estã-0 os que adoptam o principio 
oa i'ccipro.cidade. E no terceiro g1·upo ach&m--.3e os qu~ con
servam parle das grandes incanacidades crcadas contra os 
estrangeiros. • 

No prilneire grupo estãQ o Brasil, a Suissa. a Hollauda éà 
Hc~panha; o Japão e todos os paizes da Americà do Sul. · ' . 

~ A Bclgica, a· Austr.ia, o Luxemburgo, a Franca e ai Servia 
f~Sl<_io ll!J grupo de re~1procidade diplomatica ou simple3mentc 
kg1slativa. - · -- · · · · · 
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No ferc~iro grupo estão os Estados Unidos que r1;cusam 
:ios estrangeiros o dir~ito de se tornarem proprietarios de 
jmmoveis, ·ou o permutem em ~ertas condições, etc., etc. 

A nossa lei Ç.c e-xpul3ãi;i é, em parte, semr.lhante ás leis 
belgas de 1861 e. 1&i5 quando cream a expulsão 'Pªl."3. os e~
trangeiros processados ou condemnados em outro paiz. com 
Axcepção do casado com mulher belga. ou que teve filhos du-
rante a residencia na Belgica .· . 

A Belgica está no gI"Upo dos pa izes de reciprociàade . O 
artigo 128 ·da !o\Ua ·constituição não <iá ao-3 estrangeir.o·s as 
mesmas garantias qlie o nosso liberal e democratfoo artigo 72. 
:'jão é natural. pois, que tenha algum valor para interpreta
'-~ão da legislação bra8ilr.-ira uma lei inspirada em ouf.r.os mol-
•°les politicos. · ,,.. 

O Codigo Civil italiano <lá aos estrangeiros, no art.. 3", 
l.odos os direitos civis --att.ribuido-s aos nacionaes. e, por isso. 
o de poder invocar os .. direito;.- puhlioos propriamente 
dif.os. e ainda todos os direitos privadost todos os "direitos de 
familia, todos os direitos patrimo~iaes que a lei nacional ga-
rante aos proprios nacionaes. . 

- Pensa então que o . estrangeiro só deve ser ex:pulso 
nas condições do n_osso art. i º da lei? ·. 

-. Exactamenté: Sendo o direi.to de expulsão uma fa
<mldade arbitraria, ella só se ,justifica no interesse da segtU
rança publica. Penso que. a nossa lei de exputsã.J não e..sM 
de arJcfJ'rd<> com o espirito' do nosso r.egimen. . . 

Pascboal Fiore reconhece que a maior part.e ·das legis
lacões são .defeituosas em relaQão ao direito. de expulsão, pela 
falsa idéa de que os direitos dos estrangeiros são menos di
gnos df~ proteccão do que .os doi:t~ nacionaes. 

. O notavel int.ernacio"naJista italiano justificá assim. a .sua. 
npinião: . . 

q;Mesmo não admittindo a opinião de Ha-ns, que classi
fica a expalsão no numero das penas, e considerando-a uma 
medida da alta politiea, é indiscuiivel que o processo ultra
~ummario, e discrecfonario, por meio do· qual o estrangeiro 
p6de ser expulso, (sem que ·se Ih~ garanta mesmo o <!i
raito de· re~Iamação,, pódí' chegar a cau:sar um mal irrepa
rrtvP.l á sua liberdade.> 

. Estas pal.av'l'as parecem. escriptas contra. a achtal tP.nta
twa da lionrada' ·Commisaão de JustU;a da Cama'l'a, q1ll! 
manda Tevogar o art. 8" da ·lei de e;epul.~tío de estrangeiros. 

Por que revoya"t esse artigo ? 
• Vamos defende-i-. a perma.nencia de.r;;sa. disposir;ii.o liberaf,, 

ainda com Pascoal Fiore: , · 
"Sem d~vi~a .. <liz 'º nótavel publieista, não ·se póde reeusar 

:io ~~o o d1re1to de expulsar o estrangeiro que ·abusa da 
h~spitahd&d·e, a :ponto de comprometter a tranquillidade pu
hhcn. Todavia é preciso considerar que~ confiando ao~ agente."l 
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"de poder exect!tivo o cu:idado âe constatar, .;r.Sem ·eontrõle>. 
os factos capazes de compTometter a tranqoillidade, «ª lei ar
risca-se a permittir o arbitrio~. Que garantias ha para o es-
t'l'angeiro expulso sem motivo? . 

Que 7ecurso p6de haver· contra. a ordem -infusia?'?> 

A lei brasileira tem dois -requisitos algum tanto garànti-
dores: ou recurso administrativo ou o judiciario. · 

São esses dous requisitos que a honrada Commissão pre
. tende supnrimir. 

~ é '4:incompleta~ a nossa lei, quando- concede o recurso 
pelo unico fundamento da falsidade do motivo, e dalha>, por 
não estabelecer a fórma processual daqueUe recurso. 

Em vez de se dar remedio a esses clefeitos e lacunas s:up
prime-se toào o · art. So. 

«Âdvooado 'l?o (ôro desta cidade, tendo verificado até 
'onde, mesmo de boa fé, p6de ir o ar bitrio ela Policia e dO Go
'Verno, sou forçado a .não deízar passar em silencio a su.ppres
são do art. 8°, como recommenda a maioria da hO'aro.da Com
mis.sãq de Legis1,ação e Justiça.> 

Por oecasião da discussão do , projecto darei os fundamen
tos do meu voto. 

- Então o doutor não admitte a expulsão :por outros fun
damentos que não os estabelecidos no art·. i º ? 

- Não pude acceita:r ainda o art. 2º da lei de expulsão. 
E coherenf P, com o meu modo de vê~ propuz a sua sup-
pressão. · 

Contra os eaf'l'a:naeiros qu.e violam as nossas leis, que com
mettem. qnnlquer dos c·rimes ou deUctoa especificados no Co
dino Penal, ha os mesmos. rerríedios qu,e ha para os naeionae.~, 
ao8 quaes a Constitufção os equiparou. · 

Pr.nso como Anél~ade Finueira que o. nossa Carta funda
mental nflo devia lcois'lar sobre a sitttação cfoil e política ào 
elt1'nnueiro. Uma ve:, porém, que tão eleuantemente esc-reve
ma.t o tal art. 72- na nossa Constituir;ão, força ~ support~lhe 
os c011Requencins. . 

A menos QtuJ esae artigo. como alguns out:ros, não esteja 
conri{Jnad-n t:6m1mtr. para inole: v~r.· 

- Ent.ão vota rontra ag modificar.õP.~ ::t.conselhadas pebt 
'1ommissfio ? 

- Sem. duvida. A lei, na pl3.rte em Qtle dispõe sobre a 
expulsão a bem rta defesa nacional é admissivel. No ponto, 
porém. cm que fére garantias e direitos commun~, proclama
dos claramente pela Constituição é insustentavel. Esta é a 
rninha opinião.~ 

Trago mais as seITTJintes notas. que como1etam as infor
f}Ões que venho· dando com attinencfa á ex1mlsãc dos dous cba- . 
. mado~ ind~seja.veis pele preciosidade :ridicula de nessas leis 
reace1onarias. 

A tal respeito, tenbo mais os seguintes esc1areeimentos, 
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que reproduzo, fàzendo resalva relativamente ao commentario
do jor!lal, apenas para informar sobre o facto .. 

Antes, porém, de fazel-o, devo de assignalar que Ricardo 
.Wagner, testemunha, cuja profissão o Sr. Celso Bayroa affir
mou ser commereiante, é o carC'ereiro de Blumenau; que La
dis Passock, cuja profissão o mesmo Sr. Deputadcr-deu como 
empregado publico, é oflicial de justiça. 

Passo á leitura dos esclarecimentos que são os seguintes: 

/ . 
~A GRÉVE DE BLUMENAU - OUTRA INFAMIA. DE MENDEL .-

.A. :f. 0ª TESTEMUNHA 

Desde o comeoo estranhavamos o silencio do ban
queiro Celso Bayma e a gyronastica por elle feita para 

- esconder o nome .da · decima teslemunha que ·figurou 
no inquer.ito instaurado em Blumenau contra Koch e 
Sterneck. 

O coronel Müller teimava em affirmar que o ha
viam sido as testemunhas, mas o Sr. Bayma, em Iõn
gas estiradas jornalísticas, sómente á 9ª dellas se re
feria. · _ ~ < .. ·; :-~ ·:'; 

Faltava um -depoente., Quem seria ? 
Em encontro, hontem, á tarde, com um camarada, 

recentemente chegado do sul, perguntamos: 
- Qual é a :l.Oª testemunha ? 
- O Victor. 
- O Victor Konder ? 
- Sim. O Victor. 
O Victor Eonder ! Elle _em pessoa r Em carne e r • . osso. 
Elle, o orador desdentadnmente elegante de todo:it 

os brodios pró-governadores ! O advogado, que enri
·queceu graças a um oambn1rccho indecente com um 
ex-juiz de direito da comarca. l Elia, o Victor, subal
terno de um gerente pilbado em flagrante de roubo dos 
operarias da fabrica f 

Victor Konder é a 10• testemunha. Sub-gerente 
da fabrica, advogado de 1\lende1 ha quatrà annoS', 
Konder df.poz com a maxima impar,eialidade. De todos 
os depoentos, a palavra deste é, effectivamente, a mais 
valiosa, desinteressada e verdaãeira. Por tudo isc:n foi 
que o Sr. Bayma quiz esconder o nome dessa teste
munha, afim de atirai-o, como_ .ultimo cartucho,. á. 
face daquellcs que chamam de farQa immoral o inque
rito aberto em Bl1.1menau, por ordem de Ernesto 
Mendel. · 
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Por ordem do gerent.e da Empres11 Garcia. o de·· 
1ei::-ado de Blumenau mandou chamara á delegacia as 
e:;posas dos nossos camaradas Kock e Sterneck. 

Dis.Re-Jhcs !\feiro. transmit.tíndo instrucções de 
Mendel: 

~vocês foram i!hamadas, porque a poiicia desejava. 
prevenir-lhes de que devem seguir rumo ao Rio, de· 
onde deverão acompanhar seus maridos, deportados 
para a A1lemanha. De ambos recebi cartas em que me 
pediam que voc8s. os acompanhassem. 

Si partirem já, terão o auxfüo do governo. Mai~ 
tarde. essr. auxilio não será. dado:>. 

A proposta foi recusada. Falhou o plano d<! 
MendüJ. 

O~ SUCCESSOS OPERARIOS F.'M' SA,NTA CATHAlUNA 

Os nossos collega~ d' A Rita, publicaram. hontem. 
a seguinte. nota : · . · 

«Dm exame imparcia1 de toda a controversia tra
vada em torno da gréve de Blumenau mostra que 
hom:e. de um lado. a actuação arbitraria de um dele
gado a serviço df\ terceiro. e de outro, precipitação por 
parte da!; autoridades cat.harinensP.s, quando solicita
ram a P.xpulsão de dous operarios grevistas». 

Não é de crêr que o Sr. Hercilio Luz tivesse ~ido 
perfeitament.e informado a respeito dos incidentes 
occorridos cm Blumeilru!_. ~. F.x. foi. por certo, lu
dibriado na suo bOa fé. 

O caminho unico a seguir, parece-nm;, é o da de
missão do funccionariQ que ultrapassou o limite das 
~uns aUrihuiçÕf!$. Jegaes, r. a subsequentP annullacão do 
neto qu<' <!::qrnlsou do nc.lsso territorio os dous pare
iHi:t.as. A não set- qu~ um inquerito idoneo demonstre 
qun o?- ~r~vi8tas r.stão, dr facto, inrurso~ em artigos do 
eiod-igo Penal. nenhumn nut.!'n pena pód~ SP.I' applicada 
a "~SE'~ douf> ac~usados. 

Seria ~ssa uma maneira d<' apagar f"s::;a impres
~fto. q11P .iú ~o vae formando, d~ que houve ums. ag
~r<'~sfio r.ombinadn, contra os t.rabalhn.dor~s ~xpu1sos 
do mnnir.ipio <'m que resirii:im.~ . · 

Ain<ln .-:obrl' o assumpt.o. traµ-o as seguinLes informs.~~es: 
-«Rir.ardo Wag·ner, t.estemunba no inquerito e que 

o Sr. Celso declarou ser funcdonario publico, 1l. of-
ficial de ,justiça. E basta! · · 

Um outro depoente, ·o Sr. Orestes Guimarães. é 
Lesteml.:!nha. como diremos. ... off-s'iàe, :porque o Sr. 
Bayma ncceitou.. e nem poderia deixar de !aiel-o, 
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. como verdadeira. a infürma~ão do Sr. Maurici6, d~ que 
esta testemunha depuzera «Por ouvir .dizer:.>. 

Freitas :Meiro. delegado que lp"resid'iu o inquer1to! 
redaetor-secretario de um semanario do qual é co
p'l'opTietario Ernesto ... ven.del, gerente da Empreza Gar-
cia. Que t-ratantada! · 

Relativamente á famosa 10ª teslemunba a que 
nos reférimos hontem: é preciso aoorescentar mais al
gumas palavras, afim de qu~ o Sr. Bayma perceba 
que estamos pisando ~m h~rreno absolutamente 
firme. . 

Disseruvs hontem que VicLor Konder· fõra advo
gado ele Mendel. O caso assim se passou. 
· Houve, em determina~i'a época. uma de~avenç~\ 
qualquer entre os acejonistas da Empreza Industrial 
Garcia. Era entã·o (isso se passou ha cerca de quatro 
annos) "-gerente da emprezR o Sr.· Victor Probst, i:e-
gociante em Blumenau. , · 

- ·O grupo mais poderoso, rep1·esentado pelos irmãoR 
Hauer, de·. Curityba., entrou em luta com os que sus
tentavam o Probst. Como emissario dos Hauer. che
gou a Blumenau, Ernesto Mendel que escolheu para 
advogado dos seus patrões esse mesmo Victor Konder 
a que nos termos refe~icfo. Por isto ou por aquiUo não 
sabemos si com razão ou si porque tinha ·encontrado 
bons padrinhos venceu a questão. ·. 

Passados dous ou tres annos, Konder teve o «pre
mio>· merecido; - foi nomeado sub~gerente da fa-
brica. - . ·· ·· 

E foi na qualidade ,de sub-gerente da empreza e 
velh(l amigo <le Mendel que Konder de:pioz no inque
rito instaurado contra trabalhadores que reclamavam 
..:~e Menct·e1 augmento <le salário!:;. 

Quanto oa inquerito, Sr. Presidente, chamo a attenção 
<lo Sr. Ministro da Justiça~ a quem ora me dirijo, muit.o es
pecialment.e nesta q.uest.ão! para as circumstanc1as que passo 
:i ·expôr. , 

O operario Koch, accusado de. ariarchista,. foi em tempo 
nm dos · ínterpellan.tes do gerente da Fabrica GaTcia, Sr. 
}!endel~ capitalista allemão de Blumenau. Em uina occasiã<> 
A aeeusou de rouba.r na metragem dos tecidos e essa aceusa-

. ção foi provada naquella reunião. Daihi o odio do gerente da 
fabrica a ~sse o:perario. Mais tarde, houve. uma greve para 
o rim de obterem os operarias a.ugmento de ·salario que foi 
promeltido em 50 % ; mas a companhia. não eff ectivou o :mu 
compromisso executando-o sómente até 30 % • · 

O resultado fo1 uma nova reclamação, a cuja testa se 
encontravam Kock e Sterneck. Esse mesmo Koch; tendo cn.
hido em particular- odiosidade perante lMendeJ, o gerente 
allemão, foi despedido com o seu companheiro, por ser est.e 
outro membro dn associação 1)1)'eraria. que defenàia os i!1te· 

' 
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resses aos grevistas. Despedido, poderá. parecer que ell~ se 
pr.onunciára em discurso contrario á ordem publica. 

Provei , entretanto á Camara que elle não prom::.nciára 
nenhtim discur~o em tal sentido, pelo motivo de que em Blu
menau, sem estar presente a autoridade, ou sem licença da 
mesma, ninguem falla em publico. De modo que mater'al-

. mente, estaria impedido de proseguir nesse discurso. 
Quanto á maneira de apurar essa grave commoção que o 

Governo sustentã, e esteve- prestes a soi'frer a cidade de Blu
menau, já mostrei como esse mesmo :'.\Iendel, gerente da. fa
brica acompanhado de Konder, sub-gerente e seu associado 
e advogado, foi Mtar as testemunhas em lagares differentes 
da cidade, para que viessem de.pôr contra Koch e Sternech, 
sustentando a tal fabula dos discursos. 

Entre essas t ~stemunhas, .iá enumerei que das nove ci
tadas pelo Sr. Celso Bayrna na sua contraO:ita. dous terços 
eram de funccionarios estaduaes, ou mesmo federaes, outras 
de pessoas dependentes do proprfo Mendel, gerente da fa
brjca, sinãc- elle proprio. 'Uma era Mendel, outra.s, pessoas 
delle dependentes, outras, inimigos de Kcch, como Fouquet, 
porque Koch escrevia contra as suas pregações pan-germa
nistas, no senUdo dos allemães combaterem a patria brasilei

. ra, e no sentido favoravel ac· socialismo. 
Pois bem, o Sr. Bayma sempre fallou em nove teste

munhas, nunca citou a decima, porque esta é o Sr. Konder 
Filho, o soei o do Sr. Mendel. . 

:A.gera, eu por que disse que o delegado dependia do 
Sr. Mendel '? Porque é secretario du Jornal, cujo director vem 
a ser o filho do Governador Hercilio Luz, jornal em que Men
del tem dinheiro, o que quer dizer que o delegado é empre-
gado delle. . 

Ahi est.á. portanto, devidamente qualificada cada uma 
das testemunhas, e bem dizia. o S.r·. Eugenia l\Iüller que eram 
dez, muito emboi-a o leade.,. catharinense affirmasse serem 
nove. 

Agora, vamos ao inquerito. Este foi realizado pela f6rma 
que acabei de dizer. Asseverei que os dous deportandos só -
fallavam aIJemão, e que o escrivão vertia para o portuguez, 
através do interprete, o seu depoimento. Quem se ~ncarrega. 
de evidenciar que avancei na verdade é o prcprio ieader ca
tharinP-nse, quando affirrna que, nos discursos, elles só falla
vam allemão, e ot: interpretes transmittiam as suas palavras 
ás massas, corno si em Blumenau fosse preciso o interprete 
para se entm del' ô allemão, pois o que acho é que talvez elles 
sejam nec·essarics para se perceber o portuguez. As escolas 
nos novos moldes estão funccionandc· ha dous annos apenas . 
e os marmanjo~ que vão ás reuniões operarias, certo não as. · 
pedem ter ·frequentado l'l2.ra praticar o idioma patrio. . 

. Vê v_ Ex., Sr. Presidenta, como se conduziu a trama 
' infernal em que foram envolvidos esses dous simples grevis

tas. a q,ue se emprestou o epitheto de anarchista. O honrado 
,Peputaao 'vae muito bem no seu papel politico, mao.ifestan-
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'do-se ae aceô:rdo com á ·situacão ·do Estado · de . ·que 'é repre
sentant~; mas ~a~to á doutrin~ tenha p_aciencia, prefiro 0 
advogaao, o prof iss1onal, o techn1co, ao phllosopho pratico da 
:politica applicada. , 

S. Ex., quando defendeu o habeas-\corpus Urbino de 
Freitas, deixou, a meu-ver, implantada a verdadeira doutrina.. 
relativamente ao direito de residencia e á expulsão de estran
geiros; discutinào em i912 contra o .projecto Adolpho Gordo, 
ainda levou essa doutrina á mais dilatada consequencia.. Em 
1920, porém, o nobre .Deputado adopta a doutrina dos factos 
consumadcs; entende · que não é mais· possive! reagir contra · 
a pratica desses .actos, .e· como está encarregado de 4le
monstrar-lhes a illegalidade, sustenta que illegal . foi o acto 
do Govérno catharinense, sem que, ao que pensa, isto im
porte da sua parte em abjuração de principias. ·· 

Sr. Presidente. admittindo que esses homens fossem 
anarchist.as, que o ·processo · 1osse o mais regular possivel, ·as 
testemunhas as mais insuspeitaveis, - tres hypotheses que 
já. tenho patenteado não se verificarem -. , vamos â applica-
~ã<> da lei ao facto eonereto. . 

Affirma. o nobre Deputado que a lei de 1907, clue· estabe-
. leceu, para a residencia, os .dous annos, tem sido, nas inter

pretações do Tribunàl, mais ou menos abrogada, porq-iJe este 
veio a acceitar a lei de 1.913 que, aliás, depóis foi Q<:msiderada. 
inco-nstitucional, e que eliminou essa questão do. prazo de 
residenQia. · · · . . ,. · - · 

Quando assim fosse, que bem não é, eu· recahiria na dou· 
trina do nobre Deputado no caso Urbino de Freitas, isto é. 
oue a lei de 1907, tendo estabelecido em do~J:! annos a resi .. 
denoia, quando determinem esse , prazp, havéndo Urbino de 
Freitas fixado residência no Brasil, não po_dia retroagir o 
dispositivo . . 

O SR. CELso :BAYM.A - Não é bem como V~ Ex. está di- · 
zendó. O Sr. · Urbino de Freitas foi expulso de àocõrdo com 
o art. 2º da lei, e não de accõrdo com o · ar~ i º. 

O SR. M..1i..uruc10 DE LACERDA - Respondo já à· esse so-
phisma. ;_ · · -=1., .. 14~ 

Os operarios de . que se trata. estão nos mesmo-s easos. 
Dirá. o nobre Deputado : mas a lei de i 907 foi revogada pela . 
de i9i3, que supprimiu o praso de residencia. A questão 
,iuridica que se apresenta, porém, é que elles constituíram o 
~eu direito de residencia, antes da lei que dealimitou, que 
illimitou o prazo antes da lei de f Sf 3. 

Si essa lei não vigora, vigora a . de 1907 que fixa · o prazo 
l'fil dous annos, e clles tendo muito mais, são residentes. 

Allega o nobre Deputado que applicou ao caso Urbino · de 
Freitas, ' o príncipfo -de ôUtTO artigo, que se . tratava de expul~ 
~ando por motivo de · aentenca. de tribunal estrangeiro. 

Ora, a lei que rege a exPulsão, rege com um artigo- rela
tivo ao .caso ·de expulsão, . e os enumera. Quanto ao principio 
da expulsão se!' applicada ao residente, tanro faz ser na bypo-
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these Cio individuo ter sido condemnadtJ. em · oütro paiz, p0r. 
!-:entença dP. t.ribunal estrangeiro, como na hypothese de ser: 
<~xpulso do nosso. nos termos do artigo primeiro da lei. 

· ·A questão é a mesma : e applt~ção de determinados prin
cipios a uma :categoria de cjdadãos, protegidos por outl!'a de
c.1 aracão d e d ire.i to . 

O Sn . CELSO BAYMA - No ca.~o Urbino de Freitas a si-
íuação .iµridica P.ra outra . · 

o Sr.. MAt!Rrc10 DE L,\CEP.DA - .. A sítuação juridica dopa
ciente Urbino de Jtreitas, era diversa, mas a lei tem de ser en
teqdi<la no sentido dilatado, porque õ caso Urbino foi um in
cidente. ~ o nobr~ Deputado andou iriter:pretando a lei, muito 
acertadamente, a meu ver; agora fi:e apresenta 1>utr() inci .. 
dente no qual por minha vez interpreto a lei. S. Ex •. sueten
tava que a lei não podia destruir o direito de residir desde 
que o paciente já o . tinh3. adqull'ido, fi~ando residencia- an
tel'ior a qualquer limite. . 

O $R. CELSO BAYM:\ - Não era b.em ·· isso. O que eu sus-
1.ent.ava era que o arf.. 2º determinando que uma conde:mna
ção nn estrangeiro tornava su!:leeptivel de expulsão, e já tendo 
esse estrangeiro vindo fixar-se no Brasil. · em uma époea em 
que essa condemnacão não podia ser o fundamento para bll ex ... 
pulsão, esta não tinha validade poirque elle .iá estava gosando 
dessel direito de residencia. Agora, si estivesse perturbando a 
ordem publíc.a era outra cousa; ·mas elle se achava sooegado 
~ tranqniJ)o: não podia .ser pasaivel da pena. 

O Sn . ?lhmqc10 DE I .. ACERDA - Faz V. Ex. uma restricção, 
f allando em 'l:perturbacão de ordem publica". Agora, chamo 
a. attenc;ão do illustire collega para sua. entrevista de 1912. na 
Noitf! de ~. de de1.emhro, onde declara ·qur.· esse systema não é 
neeeitavel, que as .Jeis devem ter para punk a esses perturba
<iores da ordem puhlica, um apparelbamento tão efficíe.ntf.'I 
qunnt.o ao "straugeit·o romo quanto ao nacional. . 

O 8n. CEL:-:o R\"l"1\f.'- - .Já sP. ,~erificou que para ter esae 
apr1a1·í'HH1rn0nln to rlo!': o~ l'P.Cllrsos do or~amento da União não 
d1r>;.rnr iam . • · 

o :-i11. :\IAl'tw :.11 1 111·: L:,umoA - Então V. Ex confessa que 
o 1l1·ni-il •·. 11m -rP 111h111 d1~ Ainmbujn) ? ! · 

O l411. í'.111.S•l BAY .\I .\ ·--~fio•~ i~~o. V. Kt. snbP. que ~e 
l r11fn df' 111H m!ll ~oc·inl 

O ~n . 1\b1:n1c1rJ ur L ·\l~l~llO.\ - V"m o nobre Deputado 
pnrn o trl'reno df1 mnl io;lw in 1. do~ dirl'itos sociaes. Solicito 
~nn ntlenção llara r. l""gni11tf•: n h•i .\dolpho Gordo foi proposf4 
:n~!<.9~ terrc~'l, e p r.r S. E't . combnt idn, ainda, nesse terreno.· 
. o s~ . -.sn B.\Y~f.\ ·- :\úo r.ombnti a lei Adolpho Górdo. 
~u~tent~1 (}U(! '.~l!ll n~o oollin rrvo~nr o principio qu.e. ãmpa:
ra \'a o r~trangC"1ro. (]Uf• lllf' pf\T'mittin rrrorrer aos meios judi-
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cíal'io~ e administrativo~, coulra a expulsão, acaso, injusta. 
oucria que se dei.xassc estabelecido o arL. 8º como estava. 

o SI\. !-lA!:RJCJO DE L ACEROA - y. ~X • . alé apresentou uma. 
preliminar climinaL.oria de valor ab:;olulo, achando que o dis-
f o5ith«> era. inconstitucional. · . . 

O art. da Constituição não mudou; é o mesmo relativo a 
re::;!dentia, como é que V. Ex. mudou? · 

O Sn. Clil.so llAYMA - Não mudei. 
O S1l. M .. -\umc10 iJE LACEkD.~ -'- EÚ1 Iogar de rev1sao na 

Con~tituicão, V . . Ex. fez i·evisão nas -suas- doutrinas. 
<# ' ~- • • 

O si:i . Cf'!L::;o BAY:\IA - Sustento . tJtie osse artigo pode:ria 
fil'ar de pé . O estrangeiro que V~ Ex:. hoje defende podia 
jnvocar esses meios admiµistrat.ívos ou judioiar-ios, estabele-
cidoi::i na lei de. J 907. · 

O .Sn. · ~faun.tct~ ·m: LACERDA - - Não confunda, · V. Ex.· 
V. Ex. afffrmava que a c.."'tpúlsão dos residentes era inconsti
_iuc;ional. · Agora, quanto á fórma do processo, S.· Ex •• dizia 
t•U 1 ra cousa. 

O nobre Deputa-do affirmava, 'llessa occa.Sião, que a ·fór
ma p.ara o processo devia garantir a defesa dos accµsados •• ·: 

O Sn. : CELSO B~YMA· - Perfeitamente. . . · 
O Sa. MAURI~o DE.. L...\CERDA - ••• ·porquanto, · não ha

,vcndo · f 6rma ·de p!Oc~so e sim processos definitivos, só ad
mittindo recursos, . devia o paciente ter dentrG da. · ·lei certas 
·fórma.s para precáver a :sua defesa. · · · 

. O SR. CELSO BAYI\L~ -. · E' exacto. 
' O SR. MAurucw DE LACEN>A - E' justamente contra a. 

lJOStergação destas fórmas · que protesto, quanto ao processo 
de Blum~nau, porque não lhes foi dado offerecer testemu
nhas favoraveis, não lhes foi dado coustituir defesa. Basta 
dizer que os ancusados depuzeram em allemão e que o seu 
depoimento f-0i · traduzido pa-ra o pol'tugu~z; esse depoimen
t 0 que por· .simples formula juridica lhes foi lido '-e achado 
conforme não se podia praticar com elles. Quem diz é o de
poimento em por.tugiiez, -Onde está a confissão de que sã.o 
u.narehistas. · · · · • 

O SR .. CELso BAYMA - Não ·está, porque- eUes se deten.:. 
derain. · · · · · · 

o SR. MAuR1c10 ·DE LAcE!\Di - Quer dizer, portanto, que 
aiem siquer conf~ssaram, que são anarch1stas. São as te~te
mu:nhas, mais ou menos aggregadas d:o gerente. da · fabrica,. 
que depuzeram. 

O Sn. CELSO BAYMA - O .inque1·ito é perfeitamente llo-
111.·sto, porque· foi feito poi• autoridade de f,oda. a isem;ão • 
Trant-5crevi litteralmente o depoimento dos expulstindo8. o 
·~sse depoimento não é ,po~· cllcs repollido •. 

/ . 
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o SR. MAURICIO DE LACERDA - Agora vou transcrever os 
artigos de Frtz Koch, . publicados na Blumena.eur . Zeitung, 
contra a testemunha Eri.genio Fouquet, nos quaes elle com
bate os pontos de vista, desse Eugenio Fouquet . ..• 

O SR. CELSO BAYMA - E' um jornalista que vive em lu-. 
tas continu~. · 

.. 

O Sa. MAurucro DE LACEI\DA - São estes os artigos: 
Artigo publicado em 29 de, setembro de 1919: 

<:1:Garcia-Blumenau, 28 de setembro de 1919 . 
Sr. Eugen Fouquet, r eda.ctor do Drwalásbote - Blu-
menau. -

Como allemão e homem que pensa tenho lido eom 
interesse os artigos sobre o de3mçrona.µlento da Alle
manha. Entretanto, sinto muito· que veja obrigado a 
censurar a V. · S . .. por ter infHgido ao povo allemão 
muito maior insult9 do que,_, pelo tratado da paz, os 
proprios vencedores que, no entanto, combateram 
como inimigos durante · mais de quatro annos o povo 
allemão. 

Não ·posso, portanto, preservar-me do ·sentimento. 
de que V. S. ou nunca ·foi allemão ou perdeu toda a 
vergonha sómente para fornecer trabalho pago· a certo. 
grupo de interessados. · · · 

·Duvido, por isso, que ~V. S. tenha a cõragem de 
expôr publica e verbalmente, perante ;os seus irmãos 
allemães, a sua opinião, já manifestada nos seus ar
tigos. · . ; · ~ 

.. Tomo, comtudo, a liberdade de offerecer á V . S.; 
opportuoidade a respeito; pois, falarei em uma. reunião 
publica sobre a eulpa- e o crime dos pangermanista-a 
na guerra mundial, como tambem da .derrocada. da. Al-
lemanha. • 

Será concedida a. mais ampla liberdade· de di.s
cusgão tanto a V. S. como a· qualquer óutro panger-. 
manista .. 

CommunicaT-lhe-hei aµida loga.r, dia e hora da 
reunião . - Fritz K!Xh..> · 

Artigo puplitado em 6 de· out~ro de ~919: 
. . , «Reunião popular - Como nos foi communicado, 

a reunião annunciada no salão Holetz não Podia ser 
realizada, porque o Sr. Delegado de Policia. declarou 

·: . ;- não ter · elle. a competencia para conceder. a. respectiva 
. . . licenca. ~ Não se precisa ter muita astucia para se 

adivi:ilhar a verdadeira causa . da n'egacão • 
.ArtigÓ publicado em 2·6· _de janeiro de 1920; 
S~á o ~o<.ló de 'Ver ® cU1'Wald:b_ot~ -0 mesmo da popu-i 

lação õl~mena~enac1, · · ·. · 
,. 



Cfrnara aos Dep<.1aaos - lm!J"esso em 23/0S/201 5 12:09 - Pêgina 52 ae 61 

- SESSÃO EM . 6 DE AGOSTO DE . i 920 " .207 
. , ... 

«Nãc foi sómente desde o reapparecimento · dos 
jornaes em allemãot mas já durante a guerra, e mes
mo antes, que se t1nha que repeUir, como allemão, o 
ponto de vista do ~un.vaM.sbote a respeito das questõe:> 
politicas; ·mas foi justamente depois . do desmoro-:
namento da .A..Ilemanha que '3e tornou revoltante a at
tituae covarde e ordinaria desse ~allemão~(?), quando 
elle - allemão - escreveu sobre a. suprema. desgraça. 
dos seus irmãos, procurando encobrir a.s :verdadeiras 
causas da derrota. · 

"E ' necessario duvidarmos do bom senso dos assi- _ 
t,"llantes· do U'T"1Valdsbote, pois, não será possivel . exee
-Oer tamanha falsifi-cacão dos factos, tamanha falta de 
caraetêr _ Não caberia ·num simples artigo, á vista do 
abundante maierial, uma. exposição detalhada. dos fa.
ctos a respeito. 
. Neste lugal', 1>osso apenas apontar os artigos im-

prudentes do Umalàsbote, os quaes, apenas reappare
ceu o jornal em· allemão, Já ·C9briram esse crepre.:ren
tante do germanismo> de indelevel ígnomiµia. 

Não tem sido a fomel Nem hojes que dispomos de 
um sem numero de informat;ões ·cte cartas :particulares, · 
o Drwaldsliote encontra motives pat>a. · confessar os 
erros commettidos, mas iiim é . capat de fazer a propa
ganda_ de um comité para alliviar a fome, e isso no 
mesmo numero em . que nega a existencia da fome. , 
Sim, Eugen :Elouquet é .mesmo capaz de . apregoar na 
mesma .lenga-lenga em, . que critica o morticinio dos 
povos qese$perados · da, Russia, -0 odiô · das raças, de 
sórte que homen;:i honestos se sintam eD.ioadós~ Não 
sabe Eugen Ji"'ouquet que vive elle. em uma terra onde 
dlversai:i raça.~ {I de muitas na~ôes existem para paci..; 
fü~amente cooperarem? Não apprendeu até hoje nem 
tanto para sà.ber que odio de ra(,;as · significa odio 
da bumanidade? Esse bomem porventura moralmente 
occupa. posição t.ã.o alta. que se julga. com o direito de 
anathematizar a outros home::is? · · 

Da mesma maneira como o cor.po não se defende 
de um veneno, tamem'_cada homem honesto C6 13lume
nau deveria._reagir contra o envenenamento intelleetual 
moral pelo cUrwaldibote~; pois, quem assignar e lêr 
tal jornal ~em protesto, commettú um crime contra ai 
mesmo, assumindo - tambem a · responsabilidade pela 
e:x.istencia de taes beneficios intel~ectuaes.. -

. N::isse tempo · summament.e grave, em que a .huma-
nida.d~ lá fóra se. acha á beira de um abysmo; é só

. mente uma exigencia. da razão repellirmos ~entimentos 
· de odio e. de vingança. Taes reflexões, .porém, não de

mo.s esperar dos pagos · prégadores de odio e .dos re!)re:.. 
sentantes do germanismo do quilate de. um Fouquet. 
Ta.es typos, imbuidoa aio.das eui qu&s.t~ ds ~óas e d~ 
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povos, na:s idéas da · i-dac.lc mê<lia, nã.o nos podem Dro
JJorcionar soncolo, nem esperanças .para um porvir 
melhor. Pefo ~ontrario, é necessario conhecermos ~~
lhor a 11ú5 mesmos, e quando somos capazes de nutl'lr 
~entimcntos que no::o deem pensamentos mais puros e 
mais elevac!o, reconhecendo a. vergonha da -humanidade:. 
esses mesmos sentimentos nos deveriam unir para 'uma 
acção .conjunta, repellindo as immundicies intelleetuaes 
de elementos .sem caracter. . 

Bem qÚe não possa ex:hibiI· ;profunda erudição o~ 
u que se entenda por tal expressão, com.ttrdo ... ousare1 
o-ppôr as minhas idéas ás ~piniões do «Urwaldibote~,
orando para esse · fim em uma reunião. p,ublic&.: ~ 
Frit~ KOCh.> . . . 

Artigo publicado em 9· de , fevereiro de .f 920: 
«Havenc!o apparentemente, em certas roda8, duvi

das sobre as minhas opiniões, declaro, .por isso, .publi
menle que, a meu vêr, nenhum dos partidoo ~ctuaes 

· teem mais o direito de existir á vista da situação geral 
d9 mundo. Posto que os partidos politiccis tenham sido 
ante!:: e durante a guerra uma necessidade, que tenha 
sido :preciso, submetter os interesses cas classes aos 

· moldes da -dfacíplma dos partidos para ilão provocar. 
já nos tempos normaes, -completa anarehia pelas oscil
lacões da. vida eeonomica, oomtudo actualmente a hu
manidade ·se vê deante de ;uma ~tarefa que :n~o se póde · 
adaptar ás necessidades de um partido. Não ba povo 
algum que seja capaz de -satisfazer ás exigencias da 
época, sósinho e com os recursos proprics, pois está 
deante de nós a reconstrueção de um mundo unjversa~ 
a gual exige como fundamento natural a harmonia de 
tod~s os povos. Julgo-o poI' isso a Lei da. hora, livrar
mo-?os :primeirame~te de tpdos o& ·preoon~eito~ de 
p&'tido, classe ou raoa, pelo <JUe entendG ser o dever 
de cada homem civilizado combater energicamente to
das as tendencias que visem o odio dos p«>vos 'e Taças.1 
- Frit: K~ch.~ W 

ArUgo .publicado em 19 de fevereiro de 192(): 

«Seguindo o ?.Uo de kQmens li'.l'>'es •.• :·· 

Olhando o cbáos politico, sinto profunda. dôr que 
se t.ra.nsforma em nojo ao lêr éu ·-os triquestroques de 
·Eugeu Fouquet. Parece que a bilis e o veneno fize-
1•am c-om que a sua razão se mudasse em imbeeilidad~,. 
cujas emanações o idéalista pa.n-germanista nos offe-. 
rece em tínas sujas. '.A.traz_ <la escrivaniha elle se gaba, 
ostentando -valor heroico, r ealmente, 'PO·I'.ém, ~ yiUão 
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cobarde e ordinarío: poi::, apezar do san;ue derramado 
dos seus patricfo8, atira-lhes insultos na cara. Não 
aturemos mais · u seu halito pestifero que escarnece e. 
deshonra a humanidade. Seguindo o usa dos homens li
vres, desprezemos o velhaeo que· l>ecca contra. o. povo. 
- Fritz Kocli.~ · ~ 

Ahi está, Sr .Presidente, ma.is ou menGs .demonstrada, com 
rlocument.os, a imprestabilidade .da testemunha Fouquet . . 

Já demonstrei que outras testemunhas são depf.'ndentes. 
do Governo, e, se não do Governo, do proprio gerente da fa~ 
bríca, inclusive a autoridade policial. 

De sorte que nesse inquerito não foi dado ao8 accusados 
fazerem a sua defesa. 

Ac-h'O deveras extranhavel ~ssa fót·ma de se accusar e de
monstrar a eulpa de alguem. . 

O SR. 1\iAurumo DE LACERDA ' - Ab Sr. )linistro da Jus
ti1;a fa!}o a leitura seguinte da Blunenaue·r Zeitung, de ~9 do 
mez de julho passado, sobre como se ex:patriou,, dalli, á or
dem da Poliei.a. um grupo de oreanças brasileiras ~ 

.• . 

«0 entendimÉnto " cordial do Urwaldsbote» eom 
o delegado da Policia não constitue novidade. 'tendo o 
delegado ha pouco se mostrado obsequioso a Eugen, 

.-probibindo a reunião no salão· -Oe· Buzke, este, reuo
nheeido, deixou passar sem commentarios o edital so
bre os exames dos cocheiros. ~tamos, :PQrém, per
suadidos, de que, brevementet reconhecerá. a impor
tap.eia · do assumpto, quando no~r . as eonsequencias. 
Disfarçar um caso é a sua espec1alldade. Talvei no:; 
contará ,que tenha agido «áis oohuehas caladas» ou es
perado os suceessos. 

Foram transportadas ·li.ontem, com violencia, as 
familias dos operarios Koch · e Hemeok. Ante-llontem, 
de tarde, foram intimados a se apromptarem alé- a 
noite.· Assim as duas senhoras viram-se· constiangid'as 
a vender qui(;á malbaratar todos os seus trastes, den
tro de poucas horas. Ã' noite já se achavam sem aga
salho, entendendo o delegado de policia poder elJe 
obrigar ns desgraçadas a pernoitar na cadeia.! Imagi-
ne-se quanta brutalidade? Metter as mulheres sem mo
tivo, sem culpa. e separadas dos seus maridos conju'n- · 
ctame~te com numerosas crianças na eadeía! 

Estamos convencidos de que não existe em toda. a 
nos~a grande e bella. Patria, nem num só Jogar, por 
mais affastado :que ·.fosse, onde tamanha brutalidade 
seria possivel. Semelhantes factos se ;podem desenro
Jar, sómente a.qtli em Blumena.u •. · onde se naciOnalisa 
acarieiando cem uma mão os pan-germanistas e ·en·si
nand.o e-0m o cl,licote na outra, o pobre pOYO o amor á 
Patr1a. 

C.-Vol .. V. 
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Felizmente poude ser evitada ás desditosas fami
lias a noite na cadeia, graças à jntervenção do senhor 
.Jullo .Probit, que talvez, segundo a opinião dos Kohler, 
.Fouquet e consórtes, seja . um r·ene.gado e quem sabe 
o que mais, ow qual, porem, apeza.r ou talvez por causa 
disso sabe agir correctamente. . · 

Hontem pela manhã as duas familias foram leva
das em dous 2utos. Quatro das crianças nasceram aqui, 
sendo, portanto, brasileiras, sob todos os titulos. de 
sorte que, 1le maneira alguma podem ser expulsas da 
Patria . · 

Como brasileiros appellamos, em nome dessas 
criancas, aos sentimentos <le justioa dos Governos es
tadual e federal. Por emquanto não desejamos outra 
cousa sinão um inqueri to rigorosó a resp_eito. > 

Deixo esses documentos, para o Sr. Ministro da Justiça 
1er com attençiio, duI.'ante P.sta discussão, e estou . certo que 
S. Ex. examinará o caso coµi todo o cuiàado, assim como o 
proprb Governador de Santá Gatbarina não se sentirá desau
torado si esse :Ministro jndeferir o pedido, negando a ex-
pulsão. • 

Estou demonstnmdo a S. Ex. ; advogado e jurista, que,. 
n esse processo, todas as testemunhas sã.o interessadas contra 
o réo e interessadafi c•m favor do inimigo do réo. Basta isso 
para o inqueri to nac.la Yalcl' . • 

Agora, accresentando a 1~sse inquerito o vicio salientado 
pelo ·nobre DP-putaclb, cm 1912,. de não haver fórma de prc
ccsso, para garantir a defesa, como S. Ex. · dizia na sua en
trevista, qu~ amanhã apparecerá no . meu discu.rso, o que dá 
Jogar a abusos involuntarfos, mesmo das autoridades poli
dacs, inclusive na Capital rta. Republica, porque deixa:r de 
admH,tir que houve a.bmo.s dessa natureza por vicio na f Ó"rma 
do process.c» em Blumenau ? 

nesta. perguntar qual o in teresse <le eliminar Koch da-
qt1P.lla região ? . 

O h)teresse est:i no testemunho do nobl'e · Deputado. 
S . Ex. acha. ·que, emquanto o operaria está na fabrica. tra
balhando socegado, sem reclamar augmento de salario, em 
paz, tudo vac hem. :B;nlendc. Koch de modo contrario a esse 
modo de entender industrial, isto é, entende que, emquanto o 
opcrario não tein salarfo reroun.eraàor, ·é roubado, depois de . 
obter 50 % de augmento é escamoteado em 20 o/o~ tem o di
reito de .reclamar, sendo o caso . de fazer valer a· sua vontade, 
nos contractos. de trabalho, que devem: · ser respeitados. 

As reclamações operarias teem _qe s:er fe itas collectiva 
ou individualmente .· · 

A individual dá en} resultado ·a gespedida, como succe
deu a Fritz K.och. qu~, tendo. reclamado, foi despedida. Ape
nas, .a solidariedade op~r~r:.ia é qúe eis · ampara. ~ De s9rte· que 
o operariado· só· teµi um meio de reclamar ·- a gréve. Com a gréve, manifestação contra os :patrõe~; ou sem a gréve, 
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atra.vez óe associaç:ões permanentes. ou mesmo com a gréve, 
se.!11 essas associagões, para a ~esistencia, para. obrigar o pa
l.rao a ceder e pod~~· o operar10 contim~ar a trabalhar. esta,,. 
bP.Iecendo-se o e11mhbrio de vontades e o eontraeto de ·traba-
lho que se deve suppór en~r-e patrão e opera.rio. · 

Passo agora.. Sr. Pres1dente, para abreviar, ao caso de. 
~fanoel Peres, sendo que relativamente a esse caso de Santa 
<:atharina, o Sr. Ministro da .Justiça , dando seu despacho me 
forneceu ensejo etc tratar já então com o Gov.erno Federal •. 

O Sr. Augusto de Líma, respondendo ao meu requeri_
rnento, relativo a Manoel Peres, sustentou: primeiro, que elie 
0ra inculpado cie anarchis.mo, cio qual não fazia abjuração 
nem acto de contriccão mesmo na carta que. me escreveu. 
Julgo que ~obre . esse ponto, tenho modo de entender diame-' . 
tr a1mente opposto, dentro d9 qual não J.;Jle detenho, porque 
varias vezes tenho. sustent;;Ldo o meu ponto de vi~ta, como Q 
nobre Deputado sustentou o seu na sessão passada. .. 

Não considero crime o indíviduo opinar pe'lo anarchismo,. 
uem fazer-lhe a propaganda. 

O nobre Depl:tt~C1o se ref~re ao . crime pelo qual eUe ~ 
ria sido condemnado e que ~ cita na sua carta_ •. 

A situação é espeeialissima por parte do paciente; e o 
nobre Deputado attribue; por um sophiama feio, grave 
damno ao opera rio ante a. sua propria. declaracão. O que elle 
uecl ara na carta é que;' encontrando~se em Hespanha e sa
bendo que f6ra. condemnado· pela jústica. elo ·Brasil, prefere 
vir ao Hrasil cumprir a pena. a permanecer em pa.iz que lbe 
é extt'anbo. E::3sa é a carta em que declara que elle vem 
para cadeia, não faz como os propi'íos nacionaes :l:'ariam, não 
uusca. asylo em terra extranha., onde se evada da lei. Pelo 
contrario, elle se offerece a essa lei, para ser punido por ella,. 
comtanto quH não. tenha de emigrar da patria.. 

Dirá o nobre Deputado, como disse, que isso prova que 
rdle está ·convencido Cle que .re;ilmente :incidiu em crime con-. 
trti. a -ordem publico. Não i O ·~alor moral do se\l requerimento 
não é a confissão da. incidencia contra.. a ordem publica: é a 
opcão eategorica pela nossa nacionalidade mesmo diante da 
pena de galés a qu~ f õra condemnado • . Mas como não fo~ 
condemnado por um juiz si~ular, e houvesse recurso . dessa 
decisão para o Supremo Tribunal, que, no Supremo Tribu
nal, quando se qú1zesse dizer ·que elle realmente incidiu . no 
crime, . a justil;a federal não diria que nao havia incidido,. 
mas não poderia dizer, · á vista. de suas declaracões, que . era· 
um plano para vir ao Brasil.. Basta cotejar sua carta., com a 
cl ecis~o do Supremo Tribunal, que o mandou ~m paz, despro
nunciado. De sorte que o que se tem a de4uz1r dessa carta ~
que elle em patria estrangeira, sabendo condemnado · _pela ler 
brasileira, sem -33.uer do curso do processo, prefere vir-cum
prir aqui · a sua pena a estar livre em patria extranha. 

Agora, por ter eu estabelecido na justil'wae§o . do re-. ._ 
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querimento outros pontos como o refeeente á carteir~t elei
toral, foi u nolJrc Deputado procurar no Gabinete de Id~n
tificação si hnYia alli referencia a seu alistameutJ, ao ~eu 
titulo eleit.m·aL Já em parle esciareci bem o meu pedido de 
informaçõe~ ue::;sa parte. Sei que no Gabinete de Identifica
i:; ão não se 1·egi!';lra Ululo, não se o exti-ahe, não transita ti
tulo. 

A c~derncla, ~endo uma condição ela expedição do titulo, 
'\"L'lll antes do titulo conc~eàido. 

D~ ~orte qu~ <t pergunt<.i scrfa até ingenua a esse re
spei Lo. 

().uanlt1 au Ululo eleit.01·al o que afJfrmei e não foi' con
testado 1! que ellc o tirara e ei:;lava retido na:; mão:; d-0 juiz; 
i:.:to l~, do .iuiz que o tinha pronunciad.o e q:ue durante o pro
cl's~o leria rec.ebici'o· o~ vario~ clot.iumenlos relativos· á sua 
qualidade tle brasileiro. Esse titulo ali existe e existe a cer
tidão de na::;cimen Lo. 

Diz o nobre lfflputadu que a certidão de nasdmento é 
um documento que póde ser óblido por fraude~ pelo que não 
raz fé. 

O ~n. Aum:'s'.ro DE LrMA - Não cheguei a qualificar as~im. 
O ~H •. vlAl"1llCIO DE LACEIIDA. -· Fez sentir, niã10 chegou a 

qualificm·. Que elle toria ido ao registro civil· e ahi d,eclarado 
~uu qualidade de b1·asileil'o quando era hespanhol. E para 
provai.' que a:ssim tinha feito, com instuito de dolo, é que, 
clle, ao se casar, cm 1911, se declarara hespanhol. 

<) nobre Dcp.utado felizmenk é formado em direilo u 
nó~ podemo~ discutir esla queslão l'apidumente como deman
da LI a.-:sumpto, de fórma a deixal-a esclarecida. 

O .nubr<> Deputado ::;abe 'Jne qualquer df'clara~.ãn; ew 
qualquer processo à'e casamento 1m em qualquer dooumenta

~ •. :iio µublir.a. incident.emeutc d1~ nacionalidade. não const.Hue 
declara~.1'ío de nacionalidade, ~inãc~ d1•clarat;ão de ot·i;;em. Islo 
o Supremo 'I'.l•ibunal l'esolveu. 

Quanclo um individuo st• wi· lJrasi ldru. mas nascido em 
Jfospnnha. dle vem pa.ra <J Brasil ou r~ela naturaliza~\ãO ou 
l•ela naturnli:t.:u;ã,o tàcHa ou expres!';a. 

Eile on st> declara brasileiro nac iona.J i:mdo 0L1 quando a. 
rn'llu1·alizacãu !.! 1.acita e não póde mar da expr<...>s~f'to bl'asilci-

. ro tacitaml'nte na.turalizndo. porqu0 (~ inadmissível essa ex
pressão; ~llc se declara o.rigim1rio de tal logar. ot'iginario de 
Jfospanha e não como optando pela 1LacionaUdade de orig.em. 
Tsto •' decisão do Supremo Tribunal. Portanto. o documento 
no qual declara ser hespanhol não vale como expressãQo. sinão 
de que .nasceu em Hcspanha, que (~ apenas de Drigem he~-pa
iihola. 

Agora, dir-se-ha: mas então eiic nodià se Jeclarar bra
:::ilefro. Em primeiro togar é precisÕ saber {};ue, no caso 
<le Everar·do Dia.o::, o Presidente da Republica não interpre-
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~u assim .. Tratava-se pos.itívamente do me~mo, com uma 
diffículdade: - é que Evera.rdo Dias não se registrâra como 
nascido no Brasil. .Everardo Dias havia feito declar:ir.õ~s 
~quivalentes de que era brasileiro no acto d'o- registro~ de 
naseiment0 d.e seus filho~ e no actn do seu casamento: en-
1 reta.nto oul1·as de.claraçõc~ suas davam-túl como hespaÍ1ho!. 
o Presidente. da Republica acceitando a::- cir~umstanchls ou
iras de que se Unlia tornado brasileiro, po1· uma scrif' dP. 
f'ircumstancias lP-gues, desprcsou este facto. 

Ma.noel Perez Psfaí. positivamente, nas )nP.snrn.:; tn11tl i
r,ões. O Preside-nt" da 'R0publka a1·eeilou que Everardo Dia;;; 
tivesse optado p~la nacionalidade · hrasileira. (iepois. dP.s:->a 
1;írcumstannia. verificada, porque eHe teria deelarado em um 
clooumento a sua qualidadr. de hrMileiro. Pois. este não: ff»z 
mais: se foi registrar quando a lei permittiu que os atraza
d'os no registro fizessem as suas declarações, e o registro faz 
ff~. e não ha meio de o annullar sinão por procP. S!=lo legal . 
Bste registro não pód<> a policia declarar que P. falso e sem 
·\ialo<r. Fer.-ge. pois. oeclarar no registro cidadão brasileiro P. 

(l~ aecõrdú rom esRE'l. re~ist.ro-. procurou ~(> alistar (',leitor e 
f", seu titulo· ~f' acb a rAt.ido no::i autos . 

Não só! aqui ·exerceu act.os de cidadão: foi se alistar Pm 
~tma linha de f.iro onde chegou até a() posto 'de capitão. 

Cursou e. praticou no Lycen de Artes P, Offfoios cadeiras · 
deGse instituto: procurou. sempre proceder como naciona], 
nunca se considerou estr.angei:ro. ! 

Vem a polieia e cassa-lhe o ~ndigentato, contra sen re
gistro civil. contra seu titulo <le eleitor. contra seu alista
m()nto cm uma. linha de firo talvez para t,irar a cad~rneta 
dr roservist.a do E::cercif.o, í>,nl um inquerilo em segredo dí' 
jnstir~a. ~em forma de processo, eem <lefesa do réo. 

F.' tlara i~f.o qu~ chamo a at.tenr:ão do Sr. Ministro do 
tnt.erior. porqu" P,Stou eert.o de que abrindo estes autos. ve
ririr.nl'\t qm'.\ é nm dos mai!õõ m:-il feitos pt'Messos dp. expul
~1\G. :. s>y, •• .., 

O Sn. PRfh~llDENTE - Pe.~.o ao· nobre Deputado o ob~equio 
d~ · rN~umil" 51\1ns ohservaoões. .. . 

O SR. Mti:tmtaro DE r~·AcERD . .\ - Von concluir já, não ne
re~sito <ie mais t.empo. porque c-.rPfo qm" foram oot.as as. ar
gumentações do nobre Deputado 11ne eu t.inba dt> respon<1Pr. 

Estes casDs t.eP-m desmerecido de interesse porqu~ as 
violencias já são tantas que ninguem mais se pr-eoccupa com 
ellas: entretanto, eu ·não quero concluir sem responder. na 
:perorar.ão .. a uma int.riga c:om que certo~ valdevínos politi
!tueiros mP investem todo~ os dias p~las columnas retribu1-
:oas e an<>n.vmas de um .1ór-nal dia.rio desta cidad~, attribuin
üo-me pr-0posif.os. i:nconfessaveis, não digo, mas, de a~ovar
't!amento. poHtico em não tratar dP outras expulsões. citando 
entre ellas, a de um operario_ do Estado do Rio, um Alc-nso. 
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de ,Barra Mansa, cujo irmão, que se dava como signatario de 
um protesto, vem hoje dizendo que nunca assignou tal pro
testo. 

Como, · porém, o nobre Deputado por Pernambuco . res
pondendo-me tambem extranhou não tives'se eu tratado desse 
assumpto, preciso dizer qual tem sido a minha orientação a 
respeito. 

As expulsões andam por mei.1) cento, e eu não tenho tra
tado sinãc· de dez casos, talvez nem tantos: seis ou oito. Pro
testei em geral contra todas as expulsões, · em prineipio • 
Agora, em cada caso, concreto, quando me pedem interven
i;ão, e me remettem as provas do abuso, vou verificar, de 
accôrdo com cs documentos que me enviam si ha ou não pro
cedencia na reclamação, sempre dentro do terreno da. exe
cuçã() da lei, dentro da propria interpretação legal e não no 
doutrinario, porque nesse terreno meu prctesto já foi feito. 

'·Send6. certo que do Estado não r ecebi uma 6 solicitacão 
com documentos que permittissem pôr o caso em fórma dis
cutivel na tribuna. não ousei vir tratar do mesmo. 

No mais, no tocante ás intrigas, e referencias que me 
fazem anonymamente pela imprensa, vou pouco a pouco a 
. tcdas ellas desfazendo. como desfiz esta, com a declaração do 
proprio irmão do interessado . · · 

Era o que me restava dizer. (Muito bem; muito bem.)' 
EnceITada a discussão do requerimento n. i8 e adiada· 

a votação. 

O Sr. Presidente - De accôrdo com o Regimento, entra 
em discussão o seguinte requerimento offerecido na sessão 
de hoje pelo Sr. Mauricio de Lacerda: _ · 

N. !9 ; 

Requeiro informações, por cópia, do processo de expul-
são de Manuel Perez. ' 

Tem a palavra o Sr. Mauricio de Laefrda.. · (Pawa.)1 
Não está · presente. 

Encerrada a discussão do requerimento n . 19 e adiada. 
~ votação. · 

O Sr. Presidente - Exgotadas as materias em discussão{ 
vcu levantar a sessão, designando para amanhã a seguinte · 

ORDEM DO DIA 

Votação da emenda do Senado ao projecto n. 554 B," de 
1919, da Camara . . concedendo meio soldo e montepio pel& ta
bella actual á vfova e á filha solteira do coronel Alfredo Vi
'3~nte · Martins, ex-dire~tór do Asylo de Invalidos da Psiria; 
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com parecer da Commissão · de Finanças, favoravel . á emenda 
(vide projecto n . :161, de 1920) -(discussão unica); 

Votação do projecto n. 103 A, de i920, dando nova or..: 
p-anização á usina de electricidade do Collegio Militar; com 
parecer da Commissão de Finanças contrario ao .projecto 
: 'Ln discussão) ; -

Votação do projectcr n. 4 A, de i.920, declarando- de uti
lidade publica a Acção Social Nacionalista; com parecer favo""'." 
ravel da Commissão -de Constituição e Justi~a (! & discussão) ; 

VotaÇão~ do projecto n: 162, de 1920, do Senado, autori
zando a ·abertura dcs creditos necessarios para: :pagamento 
.Je gratificação addiCional a ·que, de accôrdo com a lei nu
mero Z. 356, de 31 de dezembro de 1910, fizeram jús diver
rns funcctonarios- ·da Escola de :r\.prendizes Artifices <lo Pará; 

· com substitutivo d~ Commissão de Finanças . (3ª .discussão); 
Votação do proJecto n. 2 A, de ·1920, autorizando o Go

Yerno a despender 250 : 000$ c_om a reedificação da Alfandega 
de Ar·acajú, e dandc- outras. prov.idencins; com parecer favo
ravel da Commissão de Finanças (1"' discussão); 

"Yotà.ção do requerimento n. 1, de 19,20, · do Sr~ Mauricio 
de Lacerda, pedindo esclarecimentos sobre o incidente · occor,.. 
ri rio com o consul brasil.e iro na \Bolivia; ··· 

Vot"ação do requerimento n. 2, de ·1920, do Sr. Mauricto 
de Lacerda. pedindo informações sobre a prisão de redactores 
do jornal Yóz do Póvo e varios operarios; 

Votação do. requerimento n. 3, de i 920, do Sr. Mauricil> 
r.l{\ Lacerda, pedindo informações sobre a expulsão de José 
J.1adeira; · 

~ v-otnçãc ·do requerimento n. 4, de 1920, do Sr. Maurici1.; 
de Lacerda, pedindojnformações sobre militares que se acham 
pr esos em fortalezas, embora amnistiados erri · 1918; - . 

. Yotacão do requerimento n. 5, de 1920, do Sr . Maurício 
<le Lacerda, pedindo "in!crmações sobre' o. paradeiro ·dos· ope-
1·ar~os Fritz Koch e Sterneck, presos em Blutnénau; 

Votacão do requerimento n. 6, de 1920, do Sr.. Maurício 
de Lacerda, pedindo informações sobre o paradeiro · do com
rnandante e um creado .do vapor Macau,, torpeado durante a 
guerra; 

· Votação ào r equerimento n. 7, de· 1920, do Sr . 'Nicanor 
~\ascimento, pedindo informações sóbre .. a verba porque foi 
i"eito ao inspector das Obras contra as Seccas adeantamentos 
na importancia de · 5. 900 :·gOO$-OOO; .. ·· 

. Votação do requerimento n. S, "de 1920~ do Sr. Nicanor 
Xasdmento, pedindo .informações sobre a data C:a partida do 
enge~heir? !lavio Ribeiro Torres,. para a America do Norte, 
em comm1ssao; 
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Vola(.'HO do requerimento n. 9, de ·192(\, do Sr • . Nican?r 
.'.'lascimenLo, ipedindo informai:.õe:; relativas · ao açude parti
cular Bm·hnrema; 

Vota~ão do requerimento n .· 10, de 1920, dP Sr. Mauricio 
dr Lacwroa, sobre o assalto soffriào por um jo-rnal · ope
rario; 

Vota1_:ão dn requerimento n. 11. d~ 1920, do Sr. :\f~uricío 
d':" J .. acerda. so'licii.ando c6pia dos documento~ relafJ.VM ú 
Conferencia do Trabalh(> em 'va.shington; 

vo.f.aeãfl do 1 ·equ<~dment.o n. 12, de 1920, do Sr. l\fauricio 
(]e L:rnerda, 1)edindl> inf ormaçõ<~~ .sobre ns priRões foitas r.m 
fr-P.ntP. ao jornal Voz do P<n,o: 

Vota<;ão do r·equerimento n. 13, de 192(), do Sr. Maurício 
de Laceràa, !o;Obre a 'execur:ão do decreto que instituiu o Df:>
partament.o do Trabalho; 

Votação do réquerimento n. H , de 1920, dO" Sr. Mauricio 
d1~ La~el'da. sobrP a ~xpulsão GP Manoel Perez; · 

Votação do requerimento n. '15, de 1920, do Sr. Maurieio 
de Lacerda, ~obre a. P.xpulsão <> prisão dos operarios Koch e 
Sterneck; 

Votação do requerim~o n. i6. de 1920. do Sr. Mauricio 
de J.acerda, pedindn informações sobre o 'incidente havido 
em Hamburgo com os marinheiros brasileiros do vapor 
Cu11a.bâ: 

Vof.a<~ão do requerimento n. '17. de i.920, do Sr. Mauricio 
d1' La<'P-'Nfa. pedindo inf1wmaçõP.~ sobrr. operal'iOS Axputsos rio 
}-;.;:1 ad11 de P"mambuco; 

Vot ncão do l'P.QU~1·!ment.o ll . H!. cr 1920. do Sr. Maú.riri o 
.:Ir 1.nu~rda. sobre ,\ pd~ão Pm qur se enr,ont.ram os opern-
rjo~ St..ernncl\ e Kor,11; ' 

Votar:~o do -rm1nerimenf o n. 19. de 192o, do Sr. Maurício 
d(> Lac"rcia. 1wrHnoo N~J)i~ do JITfl~f:".!=:SO da expulsãü de Manoel 
..P<>t'Pl.; 

Di~ 1·11 ;-; :-;íln . ! 11 :ca <lo par0c0.r d~ Commissão df' Fírianças, 
~11h1· r> n!=: rnwnpa~ offerecidas na 3A discussão do projecto 
n. 79, dr 19~0 . .fixnndo as forças de terra para o exercício. de 
1021; <·om pa.:·cctirP.l' <las Commissõe~ de Marinha e Guerra e 
<iP Financaí'l s;obre a:;; flmr>ndns offf>rf'~idaR (vide p'rofocto nu
mf't'o i.f' :\, º". 1 ~.?O) : 

3• disc.ussão rlo projecto n. i 5Z. de 1920. abrindo o cre
dito P.<;;pPcial rl:-> 139: -100$. para pagamento a · ~fanoel Pedro & 
Comp. . • · . 

· 1 ª. Uii;r.ussão rio proJecto n. t 1 A. df! 1fJ20, estabelecendo 
garantias para. ~~ cpi?rario5Z e diat.i~ta~ da Reparf.i~ão de ~as 
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e Obras Publica:;, e. dand9 outras providencias: ·Com parecer 
ront.r'ario na Commis~ao dê Finan(Jas; .. 

1;-'discussão .do projecto n. i7 A, ·· de 1920, mandando ~cm
siderar Iivr~s de direitos de consumo e de exPediente dos 
srnneros livres de dit•eitos os aeroplanos, hydr-oplanos, hydro
àcroplano~ e apparelhos semelhantes; e: dando outras provi
dPncias. 0om sub::;fü.utivo da Commissão .de Finanças; 

2' discussão do projecto n ~ 176, de 1920. approvando os 
actos do Poder Executivo constantes de requisições feitas pelo 
l:hP-soureiro da Estrada de Ferro Cenrat do. Brasil de for.necj-
mentos, no vato1· de 1.60():000.,000; · ·. · 

2~ discussão do projecto n . . 181, de· 1920, reduzindo a 
100: OCO$. o pedido de credito supplementar · -de 200: 000$, 1 
vPrha 0~~ do· art . 2° do orçam~nto vigente; · · 

2 .. . ;jiscussão do projecto n. · 183, de· 1920, abri:ndo o cre- · 
dito especial de 3 :2.71!$838, para pagamento ·a ·.Joaquim 'Gre~o-
riano de Andrade. · 

J~evanta-se a sessão ás 1~ ho~as P.: 20 minutos .. 

68ª SESSÃO, EM 7 DE AGOSTO DE 1 ~2.0 

PRES.IDSNCIA Dü SR. BUENO BRANDÃO, PRESIDENTE 

A's 13 horas comparecem os ~rs . Bueno Brandão, Arthur 
Coll:fres Moreira, O~t.acilio dP- ·Albuquerque.. Dor'Val Porto. 
Souza Ca~lro, Dionysio Bentes, .Bento Miranda, Prado ·Lopes, 
Cunha Machado, I:.uiz Domingues, Rodrigues Machado, · Ar- . 
mand(} Burlamaqu i, Marinho de Andrade, Thomaz Rodrigues, 
·rhomaz .:-'-ccioiy, 'rhomaz CavaJcanti, O~ório de Paiva, Fre
d<.'ric'J Borges, José Augusto, Cunha Lima, Simeão Leal. 
João Elysio, Batthazar Pereira, Gonzaga Maranhão, Eduardo 
Tavares, Alexandrino da Hocha •. Austregesilo, Aristarcho 
Lopes, .JuJio de Meno, Luiz Silveira .. João Menezes, Rodrigues · 
Doria. Pir~s <ie Carvalho. Leom~io Galrão. Pacheco Mendes, 
Alfredo Ruy,,, Raul Mves. · Torqualo More1ra, Eugenio Tou
rinho,. Leão Vf'llo~o, Paulo de Frontin, Raul Barroso, Len
~Tubei' F'ilho. lVfacedo Soares, .José de ,l\foraes. Vei:'issimo d(> 
i\follo, Franci~co Murcondes, Mauricio . de Lácerda, · At!gust0 
tle Lima, Albertino Drummond,' Matta Machado, F!anei~co 
Valladarcs,. Americo Lopes, Senna Figueiredo,. Odilon de 
.\ndrade, Zoroastro Alvarenga, Antero BQtelho, Moreira Bran
tlãQ, Raul Sá. Francisco .Paoliello, Edgar.do . da Cunha. Raul 
Cardoso, Carlos Garcia. Cincinato Braga, ·Alberto Sartr!ento .. 
.José Lobo, Arn1lpho Azevedo. Ramos Cal-ado. A.vrP.s da SHva. 
Olegario, Pinto, Tullo Jayme. Pereira Leite . . · Ottoni MaciE:!. 
João PerneHa, Cai'los Penafiel, ~abuco . de . Gouv~a, Oetavió 
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·Rocha .Domingos Mascarenhas, Barbosa ·Gonçalves e Garl~;s 
MaxinÍHiano. ( 80.) • · · 

o Sr. Presidente - A lista de presen~a accusa. ü com
l)arecimento de ·so Srs. Deputados. -

Abre-se a sessão. 
/ -

o Sr. Dorval Porto (serviruJ,o ~le 2º Secretario)' procede 
· â leit.ura da acta da sessão antecedente, a q,ual 6, sem obser-
vações, approvada. . . . · 

O S~ .. Presidente - Passa-se á leitura do expediente. 

· o Sr~ Octacilio de Albuquerque (4º $_ecretai:io. servindo. 
de /º) proced~r á leitura do seguinte 

EXPEDIENTE 
Officios : 
Do Sr. 1 º Secr-:itario do Senado, de 6 do corrente, · eom

municando que, tendo acceito a emenda desta Caman ao pro
jecto otie autorl.~a o .G.!)verno a au~iE&T' com a quantia neces
i-;aria, '.'.l. represf'ntação- desportiva que ~enha: de comparecer 'á 
Oiympiada Internacional de Antuerph, nesta data foi o refe- . 
rido ~Jojecto enviado á sancção. - Jtoteirada.. .. . 

l>o mesmo senhor e de igual -!ata, comn:.:."..l!'.!1~a!?•1n que o 
Sr'n.adc adoptou e enviou á ..sa~:>Çit\> ~s segui ltes proposit;:ões 
desta Cilmara : · 

~i\11~l,rizan10 a abertura do ~ra;i.itn especiai de i50:fJUO$, 
ouro,. para ultimação dos trabalhos da Delegação Brasileira :í 
Cr.nrcrer1c.ia da Paz; e · · . 

A11forizando a abertura ·do ~rcdib supi1ti:;ruenta1· <le réjs 
50 :r.oos. para pt:vamento a o~fit:~.i ·s l' praças· q11~ ~~ retor-
1rn~rcm ou já reformados da Brigo.da Policial e do Corpo de 
Bombeiros. - Inteirada. 

· Do Ministerio da Guerra, de 4 do. corrente, remettendo 
dous dos respectivos autographos, devidamente sanccionados, 
rl~ resolucão do Congresso Nn.cional mandando considerai" no 
posto de 2º tenente, pare. os effeitos da lei n . 2. 200, de f3 
da dezembro de 19to. a reforma do 2º sargento Arsenio Del
aarpio Vello~o da Silveira, eem direito a restituição. - Ao 
nrohtvo, um dos autographos, enviando..:se outro ao >Se-' 
nado. 

Do mesmo ministerio e d~ igual data,- remettendo. a se:...: 
guiute 

MBNsAGEM 

Srs. membros do Congressô Nacional - Transmittindo 
a ino1usa ~xppsição; que me foi apr_esentada pelo Ministro de 
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·Estado da Guerra, sobre a necessidade de se abdr ao respe
ctivo ministerio o credito da quantia d.e f ;7!3$330, para pa
gamento de vantagens que competem ao adjunto do Collegio 
·'.Militar de Porto .Alegre, major reformado do Exercito Mario 
Cruz, no periodo de 17 de junho de f 918 a 20 de novembro de 
19i9, venho pedir-vos habiliteis o Governo a abrir .o _men-
cionado . credito. ' • ·· 

Rio de Janeiro, 4 ,de agosto de f920, 9.9º. da. Independencia 
ê 32º da Republica. - Epitacio Pessôa. 

Exposição · de · mótivos 

Sr . Presidente da Republica - Ao major reformado do 
Exercito Mario Cruz, adjunto do Col1egio Militat' de ·Porto 
Alegre, foi reconhecido, em vista do que consta. c!os inclusos 
papeis, o direito :á diftérenca de · gratificação entre o cargo d'e 
professor e o d~- adjunto durante o -per iodo <le 17 de junho ~ 
de t918 a ~O de novembro do anno findo. Como, porém, não · 
tiv~sse · elle' ·o onus do desempenho do exerciyic>, que r.ecahiu 
sobre outro docente, ao qual foram abonadas as vantagens 
respectiva·s. e, não . tendo para o pagamento ora. reconhecido 
capacidade os orçamentos, por . terem sido fixadaB as verbas 
em vista do numero determinado de docentes, venho pedir .. 
que vos digneis solicitar do Congresso Nacional a necessaria 
autorização para a · abertura, ao Ministerio da Guerra, do 
credito de i ;713$330, afim de· attender ao pagamento da di-
v:da àe qúe se trata. · . . · · . 
. · Rio· de .Janeiro, 4 de agosto de i920. - João Pandiá Ca-
loger<u. - A'~ Commissão -e- Fi:i;tancas. · 

Do Minisferio dos Negocios da. Marinha. <le 6 do !:Or.:. 
rente, enviando as seguintes 

, ' INFORMAOÕE~ 

Sr . iº Secretario da . Camara dos Deputados - · Tenho 
presente vosso officio n. 144, -Oe f6 de junho proximo findo, 
solicitando, em virtude -0.-e requisição da Commissão de Ma
rinha e Guerra dessa Camara. informacões acerca do proje
cto n .. 327, de· 1920, permittindo em aguas da Republica a 
rêde «Traineira> e as argolas «Sardinheiras~. · em datermi
nadas <iondições. · . . ' 

Em respcsta, oabe-me a ·honra de informar que o uso 
des q:traineiras~, para a pêsca. de sardinhas,. ·não · o!f er-ecerá 
nenhum inconveniente, desde que tenham a màlha adoptaçfà. 
para. aquella pesca Om,Of5. \ .. e 

; Aproveito o en~eJo para r1dterar-vos· . os protestos da 
minha alta estima e mais <listíncta consideração. ]fattl 
Soares. - A quem f·ez a · requisição~ · 



Cfrnara dos Depl.lados- lm!J"esso em 23/0S/2015 12:12 - Pêgina• de 91 

~o 

Tres do 1\Iinísterio da Yiaf.}ão e Obras Publicas, de 6 d~ 
corrfmf.e. remettendo as seguintes 

Sr. 1 • Secretario da namara dos Deputados - Em res
posta ao vo:-;so officio n. 106, de 28 de junho ultimo, tenho 
à honra de communicar-vos que o credito de .í98:957$365. 
{)Uro solic]tado em mensagem de 6 de dezembro de 1.916. 
para' a.ttender a pagamentoi devido~ á Brazii Great_ South~rn 
nailwa~T Company Limíted, provementes de garanba. de JU
'l'OS, foi aberto pelo -Oecreto n. 12 . 415, de i4 de març.:_) de 
1 ~17, com fundamento na autorização · constante -do art. 7~, 
n. XII, da lei n . :3. 232. de 5 de janeiro do mesmo anno! . tendo 
~ido os pagamentos requisil.ados por conta desse credito. 

Sande e fratt\rnidade. - l . Pi"res do Río. - A-- quem fez 
~ rc.quis ição. 

INFORM..\ÇÕES 

Sr. 1" Secretario da camara dos Deputadoo--Em resposta 
~o vosso officio n. 188, de 2 do corrente, tenho a honra de en
viar-vos cópias do parecer do Sr. consultor geral da Repu
blica e avisos ns .. 155 e 498, do MinisteTio da Fazenda, refe
rentes á decisão do Tribunal de Contas que recu-spu registiro 
H. despeza de que trata o projecto n. 110 - 1920. 

Sande e fraternidade. - l. Pires do Rio. 

Gabinete do Con.sultor Geral da Republica - Rio de Ja.
l~~iro, 21 de· agosto de HH 9 - N . 75 . 

Exmo. S1~. Ministro de Esta.do da Viação e Obras Publi
c:ns - Devolvo a V . Ex., r~om o parecer solicitado, o processo 
que acompanhou o aviso n. 320. de 27 de junho passado, re
l'eren te a.o pedido que faz The Rio de .Tanewo City Improve
ments Company, !Jirnited, de reconsideração do despacho · 
dado pelo antecessor de Y . Ex .. em 9 de maio deste anno1. 
Dos papeis F\P. "Verifica que, a '12 de novembro de 1918, soli
citou n requerente o pagamento dos j11ros da móra sobre as 
c.onta8 que apresentou. relativas ao 2º semeslre de 1916, a 
Nmtar da data do protesto judicial, tomado por termo, no 
Jui1.o Federal da 1 ª Vara, em 16 de janeiro de 1917 e a fin
dar na• df~ pagamento das ditas ronl..a8 que if~ve Jogar sete 
mezes e nov~ dias após o prazo, para esse finh estipulado 
nO'Ei seu~ contractos com o Governo. E' <lo despacho que in
def$'iu ess" reque.t·imenlo que pede a companhia reconside
ração, invocando a clausulà reguladora da materia e a longa 
~érie de precedentes P.m quP- o Ministerio da Viação, e t..am
he~ -0 da FazPnda._ d~clarararo, na execução do contracto, por 
muitos annos, n drre1lo da. r equerente, tal como pede, ainda 
ugora. $ P. lh'o r-11co.nhera . Não o fferP<'f'> diffi('nlcta.de- a solueão 
do ca.so . O dec~e!o n . 1 • 929·, de 2.G rie abril de 1857, appro
:vando 4:as e.ond1çoes para o eontraclo relativo ao serviço de 
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limpeza das casas da cidade do Rio de Janeiro e f!_<> esgolu das 
aguas piuviaeS<', · d.epoi~ de · enumerar as obrigaçoeiS ~os 1Jon
a·aotantes passando às do Governo, pre:screve: <i:O Gove.Tno, 
por sua. p~rte., s.e obriga: a pagar-~he por se_mestre, nos pri
mefros qu.inz1! duw dos 1nezes de Jarie1;ru e Jtillw de todos os 
u:nnos, metáde da taxa autorizada pelo § 3°, parte 1ª, do art. 11 
d~ lei n. 719, de 28 de setembro de i853, á razão de 
.)21tl000 .. ~» (Condição 2", § · 4"). Nos me.smos termos (dizen
.d-0-se apenàs ~á. razão ·de 60$000», em vez de d razão de 
42$000~) é a condição 3"-, ~ 4º, do decreto n. 2.835, de 12 de 
outubro de 1865. O decreto n. 3 .540, de 29 de dezembro ·àe 
1899 {expedido em virtµde de autorização d'J art .. -25, I.eUra k, 
'j,a lei n. 560, de 31 de dezembro de '189S) , add1ta.ndo e mo· 
üificando o primitivo contracto «Para ·os esg9tos desta Capi
tal, com as allerações por que tem passado, ·a cargo de The 
Hio ·de Janeiro City Imp1·ovements Company, Limit&.'b, além 
da declaração. final .«continuam a vigorar todao as clausulas, 
nesta data vigentes, dos contractos anteriore.s celebrados en
tre o · Governo e a Compan!iia Rio de Janeiro City Improve
mens, Limited, desde o de 25 de abril . de i857, approvado pelo 
tiecreto n. L929, de 26 de abril do mesmo anno, comtanto 
que essas clausulas não tenham sido alteradas pelas preseo.· 
t.es» { Cl. XVII J , diz, ainda: d>or s~a vez o~ Governa obriga-se 
- § 1 º - a pagar, nos te1·rtios estipulados no c.<rntraetp; a taxa 
por casa esgotada, sendo, porém, 213 em mQeda CQrrente e 113 
<.:m ouro, ao cambio de 27 dinheifos por 1$, ou seu equiva-: 
lente em moeda corrente.~ ( Cl. · XV) • E, ó decreto n. 3 . 603, 
de 20 de -fevereilro de !900, ao substituir a clausula XV ci
tada, pela seguinte, ass~m a. enunc.ia : «Por sua vez, o Governo 
~h1•iya-se - § fº - a pagar nos termos estj,ipulmios no con-
1.racto de 30 de dezembro de 1899, a taxa por casa esgotada, · 
•.w cambio fho de 19 dinheiros por ·1$000 .> Permanece, p0or
tanto, inalterada, em todos esses actos, em um espaço maior · 
<le 60 annos, a obtrigação do · Governo, astipulada no contracto 
inicial, de eff ectuar seus pagamentos á requerente . na~ pri
toeira quiuzena dos semestres de .. todos os annos. A' reque
rente tem reconhecido esse Ministerio o direito a ser paga, no 
tempo pactuado, pelos avisos ns . 71i, de. 3i de março; 2.454, 
:;.455, de 27 de setembro de 1.915; 370 e 372, de 18 de janeiro 
de 19-18. A infocmaçãb da · J" secção da Directoria. ·Geral de 
Contabilidade desse Ministerio cita tambem os de ns. 491. de 
17 de <lezembro. de 1917 e 445, de 15 de setembro de 19i5, 
~mbos do Ministerio da Fazenda, no ultimo dos . quaes. é de
c:larado que «devendo a eompa·nhia ser paga até o dia 15 de 
janeiro e de julho de cada armo, e verificando-se dos respe
ctivos processos que não tem outra explieação ·a demora ha
' ' ida' sinão a situação precaria do Thesouro, está . o Gove'1"1li0 
na. obrigação . de reparar o damno causadt) pela.. impossibi.li
âocle notad.a. ~ Tambem transcreve a mesma informação o des
pacho proferido por um dos a_ntecessores· de V. Ex .. , .a 3 de 
novembro· de '1914i em :reelamacão da peticio1_1.aria por de-
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m~ra no pagamento das contas do i" semestre daquelle B.?º' 
~m que reconhecia o seu prolator: . ~qual!to ª<? :prazo _obr1ga
torio de 15 dias para o pagamento, s1 nao foi attend1do, ca· 
berá apenas á companhia o direito aos juros da mór~ ••. :i. E' 
um caso conhecido, portanto, 0 suscitado nestes papei&, e dos 
mais. simples se me afigura. Nem só a clausula que o ret;e 
é · expres.~, mas ainda a sua interpretação, por parte do Go
"V&l":lO, tem sido no scnlido que lhe dá a companhia. Isto 
posto, ímpontual. .como foi o Governo, e _consta do protesto 
judicial junto, nu pui;amonlo convencionado em prazo cer_to, 
está sujeito, cpmo quaiquel' contractan.te, ás consequene1as 
de .seu acto. Dessa impontu:ilidade no cumpriµiento da obri-: 
gacão assumida, não tondo sido prevista pena convencional, 
decorre á. sua responsabilidade por perdas e damnos, as quaes, 
'ºª caso, consistem nos juros· da móta. E' esse o pagamento 
que requer a companhía e entende lbe ser devido, na fórma 
da lei. Tenho a honra de apresentar a V. Ex. os meus pro
testos de elevada estima e distincta consideracão. - /ame& 
Darcv. · 

. .Min~terio dos Negocios da Fazenda - ~& seccão _:_Nu.;,. 
mero 4·55 - · Em .20 de novembro de 19i9. 

Sr·. Ministro - Junto tenho a boma de devolver a V. Ex., 
para os· fins convenientes, o processo relativ() ao pagamento, 
por. exercicios findos, à 'rhe Rio de Janeiro City Improve
.ments Company, Lirnited, da quantia de 6:1 :522$7!0, prove
ni~nte de taxas de cogolo de predios e corticos, de garantir 
de juros sobre o capital empregado nas obras de esgoto de 
Copacabana, Leme e Ipanema e de igual garantia- sobre. <lS 
trabalhos da ilha do Pnquctá, do exercicio de 1917, visto ba ... · 
ver o Tribunal de Contas recusado registro á respeetiva des ... 
pe21a, por não ser imputavel ás consignações indicadas .na 
verba · 9ª do or(}amento desse ministerio, do alludido exeroi
cio· de 1917, conformt> communicação feita em officio nu .... 
mero 1.590, de i2 uo corrente. . . 

Reitero a V. Ex. o~ meus protestos de elevada estima e 
distmeta consideracúo. - Homero Baptista'. 

AS. Ex. o Sr. Dr. Jo~ Pires do Rio, M~ C ,. --«inistro da. 
Viacão e· Obras Publicas. · . · ·-: ·· 

-
Ministerio dos Negocios da Fazenda - i*' secção _. Nu.::. 

mero 498 - Em :13 de de dezembro de 1919~ .. · 
Sr. Ministro - Devolvendo o incluso processo · encami

nhado ~om o aviso n. 3. 685, de 28 de novembro ultimo, re
lativ.o ·ao pagamento, por exercieios findos; · á The Rio de Ja~·
ne!ro City Imp:rovements Company, Limited, . da quàritia de 
ôi :522e710, proveniente de taxas de esgoto de predios e •-:-
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Liços7 de garantia de juros sobre o capital empregado nas 
obras ~e esgoto de Copacabana, Leme e Ipanema. e de igual 
.:;aranha sobre -:is trabalhes da ilha. de Paquetá; do e~eroicio 
de 1917, tenho a bonra de levar ao conhecimento de V. Ex. 
que o Tribunal de Conta·s, segundo communfoou o seu presi
dente em officío n. 1. 7 41; de 11 do corrente, resolveu, em 
sessão do dia anterior, manter a decisão pela· qual recusou re
gistro á despi:iza de que se trata, por não ser im.P'!_tavel is 
consignaçõ.es indicacas na verba 9"' do. exercicio de 1~t7. · 

Reitero a V. Ex:-. os meus. protestos de elevada estima e 
dístincta consideração. - Homero Baptista. · 

- A S. Ex. o Sr. Dr. José pj~~ do Rio, M. D. Ministro <ia 
·viaç-.ão e Obras .Publicas. - A queXD; fez a requisição ; 

INFOR.MACÕES 

·Sr. 1 º -Secretario ela. Camara ;dos D~putados -- Devol...; 
vendo o nrocesso relativo. á .· concessão solicitada -nelos Srs. 
Conde<N n.scimento & Comp., para o prolongamento da Estrada. 
de Ferro Nordeste Paraguayo, em · territorio. nacional, ·e, ·ai.:. 
tendendo ao pedido de inf ormaoão sobl"a :o caso, por P'1'íe da 
Camara dos . Deputaáos a este ministerio, passo a eXJ)Or o 
meu pensamento, relativamente . ao . assul:npto: -

Trata-se de uma concessão, que não envolve distribui
r;ão de favore,i; de, .GGverno a,o conc~ssionario. Dada esta ~re
l iminar fundamentâl· e -eonsiderando ·que a concessão venha 
frear, ·para o có~mereio do Brasil e do Paraguay~ um· inter-
posto de effeifo /seguro sobre o desvio para. o· nosso pàiz da 
corrente commercial do Paraguay, orientada· aotUalmente 
para a Republica Argentina;· e, ainda, considerando que a 
concessão venha estabelec.er rapida communicaç·ão· entre a 
Capital Federal e as nossas fronteirás, sou _êle· parecer favo
rayel ao ,anáamento da. empreza, cumprido..:.me, entretanto, 
~ccentuar a necessidade de resalva quanto aos direitos adqui
ridos por outra~ éoneessões, que .possam coilidir cóm ·os ef
f eifos da presente, tudo· na fó'rma do projecto. de ·lei . datado 
f1e 28 de agosto de -1919, ao ®al me parece conveniente ac
r,resccntar -um.· artigo, dispondo que a autorizacãó legal fique 
sem effeito, de~de que a conce;;são n~p .se torne. e.ff ectiva pelo 
r •Jçler Executivo, dentro do. prazo de dous annos, contado :1 

partir· da d.ata da lei~ 
Saud~ ·efra~.ernidade. - l. Pi'r.es do' Ria~ - A• quem fêz 

a reqriisicão. / · 

Representacão da populacãC> de Casc:atinha (PetropolisL 
prestando. apoio· aó :Qedido. do .de EnU-e~Rios,. t\ara a decreta
;,:ão de leis de assisten.cia social. - A's Comnussões de Saude 
.Publica e de Finaneaa. 
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Requerimenlc : 
Do ba-thal'd Arlhm·. Lino Tavare:'l, pedindo concessão de 

uma linha de bond.~ d"' Uberabinha, Min;J.s, ao Estado de 
Goyaz, por- GO aunos . ...::_ . .:\.' l:l Commissões de Obras Publit:.a<; 
e de Finanças. 

E' lida e enviada á Commissão de Policia, a ::seguinte 

lND!pAÇÂD 

N. ·-. 1920 

Ao ari. ~24 do llegimenlo Interno. a~cre~ente-se: . 
§ 7. u No caso de não haver sessão, em virtude de veri

ficar- se na hora l'egime.ntal a inexistencia de numero legal_ de 
Deputadqs pela lista. de presença, serão registradas na re~pe- , 
diva acta. os nomes dos Deputados que -comparecerem no 
recin(o da Camara até ús 14 horas do mesmo dia. 

Sala · das ~essões, 7 de agosto de 1920. - Pi't·e.s de Car.
~~- . 

São :successivamente lidas e vão a imprim!r a::;- seguintes 

fiEDACÇÕES 

N. 98 B -. i920 
I 

lled.acção final do pi·ojecto :n. 98, ·de 492'0, que abre o credito 
de 2:160$, pru·o. pagamento a Alvaro 6~. Rocha Víanna e 
Carlos .4.lberto Machado; e dá outras p»ovidencios 

O Congr esso Nacional decreta : 
A.rt . 1 . " l?ica o Poder Exeeutivo autarizacl<J a abrir pelo 

:l\1 iniste:do · da Fazenda, o uredito ·especial de 2: i60$, ' para 
pagamento do augmento de vencimentos a que, em virtude 
do art. 123 da lei n. 2;738, de 4 de janeh·o de i913, teem 
direito os enca1·regados de modelos da Imprensa Nacional, 
Alvaro da Rocba Vianna e Carlos Alberto Machado, no cor-
rente exercicio . · 

Arl. 2 ." Fica o Governo autorizado a usar ·tla verba ouro, 
constante do art. H da lei n. 3.99:1, de 5 de janeiro de 1920, 
n, 17. - Reórganização do Exercito - n.ão só no sentido de 
autorfzação do art. 12, n. 1, da. mesma lei, eomó tambem 
no de transformai-a em papel ao cambio do dia,. afim de 
fazer face aos mesmos encargos, mediante operação interna 
do credito. em titulos .papel. · 

Art. 3." Revogam-se as dispos~ções em eontr_ario. 
Sala das Commis.sões1 6 de agosto de 1920 . · ~ DO'rval 

P0·1•to.. - Deo~t() Maia.. ~ Ra'Ul Sá ., · , 
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N. i3i A - 1920 
fl1Jdacçá.o f i nal dtJ p1·oject<J -n. 434, de 1920, que abre o cre

d-ito de 20:MOS, pa1'a pagamento â C.ompa:n,hia N.~ioriai 
de Naveaação Costeira ---

0 Congresso Nacional resolve; 
ArÜgo unico. Fica o· Poder Executivo autorizado a abrir, 

pelo Ministerio da Viação e Obras . Publieas, o credito de 
20 :000$, supplementar ·á verba 4ª, art. 98, da ·'lei da .despeza 
de 1919, para -pagamento-, á . Companhia Nacional de Navega
~ão Costei.ca, da subvéncão cQrrespondente á ultima viagem 
na linha sul-uorte, iníciada, em Porto Alegre, no mez de 
dezembro do referido exercicio; revogadas as disposi~ões em 
contrario.. . . 

Sala das Commissões, 6 de agosto de i920 •.. -. . Do1·val 
Po7't{). ,-- Deodato Maia. - Raul Sá.. --· 

N. i33 A-. 1920-
liedacção_ final do projecto n. · /33, ~ 1290, que -abre ~ cre

dito especial de 529:514.$65.$., par.a ipagamento de ~om
promi§s.os 4a Estrada. de Fe_rro Oeste ~ Minas 

O Congresso Nacional decreta: ·; 
Ar t. 1. ª Fica aberto, pelo Ministerfo . da Fazenda, o cre-

dito especial de 529 ;5U$654, para pagamento de compro- · 
missas assumidos pela. administração da Estrada · de Ferro 
Oeste de Minas. no ·exercício de 1919~ com a acquisição de 
lenha. · . . · · , ., · · · 

Art. 2. º Revogam-se as disposições em contrario. 
· Sala das Commissões, ô de àgosto de 1920. ;..._ Dorval 

Porto . - Deoda,to Maia . ·- Raul Sá. . ~ . 

N. · f34 A - '1920 
n11t11J.cr;ão final ·do projecto n. 134, de 1920, que abre o C1'e

dito especial de 3:402$928, para pagamento a Arthur Si- · 
mas Magalháes 

O Congresso Nacional resolve: 
Artigo unico. Fica o Poder ·Executivo autorizado a . abrir, 

pelo Ministerio da Fazenda, o credito especial de 3: 4Ô2$923, 
para pagámerito de diff erenoas de vencimentos a. que tem di
reito, por lei, o ex-fiel de arma-tem da Alfandega da ·Bania, 
Arthur Simas Magalhães; revogadas as disposições em con-
trario ., . -

Sala das Commissões, 6 de agostô de 1920. - DoNJal 
Po1•to . - . Deodato Maia. ~ Ra~t S.d..: 

e !.. ~y~1·: Y·: n 
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N. 136A- ·H>20 
1 

liedacçao final du JJJ'uiectu n. f.)(j, de 1920, qae abre o cre-
dito espec ial dt: 16 :300$~()6, para pa.yame·ntu a DD. An
gelirut Costa de L-ima Drummo·ud e Joanna Cecília de 
Limu. D,r1ttmmond. 

U C11113rc~~0 !'\acional re::-olve: 
Artig·o unic:u. Fita 0 !Joder Execulho auLorizadu a abrir, 

pelo ;\! inislerio tla l ;'azc:llda, u L: redito especial de 16 :.300:3806, 
vara 1Higamculo do que é devido a DD. Angclina Costa de 
Lima Drommund e Joauna Ccr;ilia de Lima Drummond, em 
virlu<le de ~eulenva judiciaria; revo;::adas as disposicões em 
contrario. 

Sala uas Cpnunissões, 6 de. a.oosLo de 1920. Dorval 
Poi·to . ..,_, Deodato ~i:laia. - Ra-tcl Sá . 

X. 148 A - 19:.!0 

Jledacr:ãu [i:Jial tiu 1Jrojectu n. 4 3~, de ./920, qtte 11,bre o cre
dito especial de 9-Hi$530, para p"agarnento a João Fer
nundino Costa. 

O Cungres~0 "!\acional resolve: 

At'Lii;u unku. 1F'ic:a ü Poder Executivo autorizado a abri_r~ 
i1c10 M iüisterio .da Fazenda, o credito especial· d.e u.rn:J;5'30, 
para pag-amento de d'ifrere:nç;us de _ v(\ncimenlos devidas · ·ao 
ex-fiel d e armazern da Alfandega. do R_io de .Janeiro, Joã.o Fcr
na:ndino Cost(l ; revogadas as disposições em c.ontrario. 

Sal.a lias Cornmissões. ü de agosto de 1920. - Do1•vi:z.l 
Porto. - Deodato Maia. - 11.aiti Sá. · 

N. '130 ~\. - 1920 

-lledacçiio fi11a0l do 1Jrojecto n. ·139, de ./!)20, que aln•e o cre-: 
rlilo especial de l: ~00$, 1Jara pagamento a Octai,fono Felü: 
de Ca\~alho. · 

O Congres~o Nadonal dcrr0ta: 
Al'l . L º Yiea ·u Poder Exet: u! in> aulorizado a aürir, pelt' 

l\lirii:-:t1~riu da Viac;ão e Obras Publir.as, o e.redito especial ac 
1 : .mo~. para pagamento no Sr . Oetaviano Felix d~ Carvalho, 
de diHPrcn<;.a Jp ycncimentos_ no~ mr"z:es de junho a dezembro 
de 1915. · 

Art. 2 . º R('vogam-se a:; <:li:svoi;içõc:; cm contrario.· 
~ala das ( '.ommis~ões. fi tl'P ago~l.o <fo 1920. - Do1·val 

Pol'lo. - · Deodato Maia. ,__ Ralll Sá. .. 
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São :successivamente lido::; e vão a imprimir os seguinles 

PliO;,f.C:UTOS 

.N. 1.<.} (J -. 1920 

Redacção pdmµ :Jll discussão do projecto n. W, de -1920, que 
w1.toriza o Pode·!' Excciiti-vo a promoi.:'er, conf 01'me melhor 
convie1· aós inte'resses nacionaes, ct commenwração t.Jo 
Centenari0 da .lndependencia Política do _Bmsil. -

O Congre:iso N aci_onal decreta: . 
ArL 1. º Fica e> Poder Executivo autorizado . a pro~ever, 

desde já, e co-nforme melhor coil:vier aos interesses nac1onaes, 
a commemoraç.:ão do Centenario da Independenoia Politica do 
Brasil, acceiia:n.do a cooperação .ou Cl.)ilcurso de todas as clas
~cs sociaes, observadas as · seguintes condições: 

1 ", constituição de uma commissão idonea, que fica.râ 
uíroctamente subordinada. ap Presidente da Republica, para 
organizar e executar -0 pr~amma que resultar do exame e 
coordenação dos projectos que fore'm forrnulapos pelo_ Con
gresso, minísterios, Prefei,tura do Districto Federali Estados, 
municipalidades, associações, 'OU particulares; · 
· 2ª, observação do . criterio de ,preferencia para os empre
hendimentos que .representem-utiHdade permanente, ou atten
dam a reconhecidas necessidades publicas, tudo para melhor 
apr.oveifa.mento. de toda e. qualqu·er' c.ontribuição. . 

ArL 2. º O Governo realiiarã as operações de credito que 
se:iam :necei::sarias· para a execução da presente lei, J;!Odendo . 
dispenêler até a .auantia de 1.5 . 000 :0.'00$000. 

Art: 3. º Revogam-se as disposições em contrario-. · 
Sala _ das .Cpmmissões, 6. de agosto de i920. - A.iberto· 

illm•anhã.o, Presidente. - Balthilzar Pereira. Relator. - Sam
paio Corrêa. - Oetavio Mangabeira . - Cinc1inato Braga . -
Sou.:a Castro. - Octai:io Rocha. - . Carlos .Mazimiliano. 

N1• 70 .A - 19~0 -· 

l'onla tf.!mpo de S(.'J"VÍço, tJUl".(t a aposentulloria,- ao deseinbar
yador Rodriyo de Arau.jo J.orye, corn varece1· conttr'ario da 
Crnnmissão de Ji''iriança!, ás emendas. de 3~ disc~sáo. 

~<\o p:rojecto n. 70, de 1.920, foram apresentadas <iua:; 
crnendas1 uma <los Exmos. Deputaào.':l Rodrigues Machádo e 
Collares Moreh~a. e · outra do Exmo. Deputado Oétavio Roc;~a. 
. A primeira .estabelece _uma regra' geral de aposentadoria• 
dos funccionarios f ederae~. segundo a qual será aos mesmos - -
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eonlado, para. us effcitos ela aposenladoria, o tempo de ser
viço prestado aos Estad-0s em funcgões do Poder Judicíario, 
comtanto que não exceda oo um quarto do tempo de serviço 
federal.>. 

A. segunda estabelece outra regra gBr'a;l no assiliD;P~u, 
segundo a_gual "ªºs funccio:narios que contarem mais de 35 
a.nnos de serviço publico federal, sem ter gosado qualquer 
lícenca, sem ter soffricto· penalidade nesse periodo de tempo, 
poàerá ser concedida aposentadoria -0u reforma, desde que já 
o tenham exercido interinamente ou em commissão por mais 
<le dous annos, seguidos ou não.2). 

:Não .entrando na discussão do merecimento ·dessas duas 
regras, cm face aa justiça geral com relação aos funceionarios 
aposenta veis, ponto · de vista sob o qual ambas mereceriam 
critica, - a Commissão de Finanças aconselha a · rejeição a 
ambas as emendas, ·apenas fundadas ein duas razões : t •, am
bas instituem regra de convit-e ás inactividades remuneradas; 
2"; ambas podem elevar a despeza publica a algarismo, de que 
a Commi~são não póde fazer um juizo preciso, para prede-
terminar o onus resultante para o Thesouro . · · 

Sobre o requerimento do Exmo. Sr. Deputado !Fausto 
F erraz, a Co.,mmis~ão tem a dizer que, da appro-vação do pro
j ccto n . 70, tie f920, resultará l)ara .. o · Thesouro o a.ugmento 
de despeza correspondente aos vencimentos de aposentado do 
Dr . Rodr.igo de Arauj<> Jorg-e, si for elle aposentado no cargo 
de procurador gerai junto ao Tribunal de A1Jpellacão de"-.Rio 
Branco . Mas, esse. ·augmento tem sua contra-partida em fa
vor do Thesouro, consequente a0 facto de !!!char-sc em dis
P?nibíliclade remuner.ada u procurador geral do Trib1lnal .de 
Rio Branco. que ter(l. de occupar seu logar, c~ssando assim 
esta disponibilidade remunera<ia. Não póde a Commissã-0 pre
cisar os algarismos exaclos. por ignOl'ãr si e quando o des
embargador :\.r aujo .Jorge quererá pedir aposentadoria. 

Sala dns Com missões, 7 de agosto de t 920. - Albe:rto 
Jfn.ranlui.o, Presidente. - Ciudnato B·raaa, Relator . - Octa
·d o .Vanaabeira. -. Sampaio Co1·1·<?a. - Oscar SoOlfes. -
,Celso Ba11ma. - sou.:a Castro. - Car los Mazirniliano. ~ 
.A. Carlos. - Baltha:aY' Perefra. 

PHOJ'ECTO N. 70, DE 1920 

O Congresso Nacional decreta: ' 
Art.igo unico. Ao desembai:gador Rodrigues de · Araujo 

Jqrge, procurador geral juntO ao Tribunal de .Apoellação de 
Rlo Branco, . no Territorio Federal .do Acre. ~era.· computado · 
para aposentadoria, o tempo de ~~rviços prestados .aos Es_t1h. 
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dos; em funceões do Poder .Judiéiario; revogadas -~ .disposi-
r,@s em contrario. ,· 
, Sala das Commissões de dezembro de 1. 9-t <J. - .Anial- ·. 
pho Azevedo, President.e 'e Relator . - · A.rlindo ~eon,i. · - Ve· 
,·issimo de Mello. - José, Barreto. - · Geyvasio _Fiora·vante. 
- Marçal de Escobar~ · 

. i 

Emendas ao proiecto ri-. 70, de 1920 

'. 
N. i 

:A~crescente-se·onde eonvíer: . 
Art. · Aos funooionarios f ederaes será, contado o tempo 

de serviço prestado aos Estados, em funcções do. Poder Ju
diciario, contanto que não: e:x:ceda de um quinto do tempo de 
serviÇ-O fedéral. · 

Sala das sessões, 1.6 de julho_ 'de 1920. - · Rod1'iguei Ma-
c!UJ.do. - Arthu.r CoUares Moreira. · ,.,.. 

/ 

.. ~~- - 2 . . 

Accresêente-se .o . seguinte: 
. Art. . Aos- funccionarios -que contarem n:iais .de 35 an-
nos de serviço . publico federal,. sem ter · gosado qualquer li
cença,.. sem t.eI,'. · so.ffrido penafülade . nesse periodo de tempo. 
poderá ser concedida. . aposentadoria ou reforma com as van-
1 agens do cargo immediatamehte superior, d~Sde que já o te
nham exercido interinamente ou em commissão, por mais de 
dous anno~ seguidos · ou não • · 

( -
f 

JfUstificO,ção :. 

Está disposição de lei já obteve o voto . d.o Senado no 
anno passado e sobre ella a .Commissão de Constituit.ão e· Jus
t.il}a da Camara deú:. em ·23 de dezembro de 1919, o seguinte 
parecer: . . 

«E' um p.re"mio de bons servicos prestados ao paiz e que, 
i·aramente será concedido, porque niio é vu.lgar passar tanlos 
a1mos sem ter :gosado de ·qualquer licença. Constitue um es
t i rnu?o_ · poderoso ·de assiduidade e correccão ao desempenho 
<lns cargos publicos, muito de apreciar . e louvar, mas nem 
~~mpre terá a efficacia _que se teve cm viSta, porque muito 
provavelmente1 depois de 35· annos de serviço terá o funccio
nnrio alcanéaao o mais · alto posto de hierarchia buroêratica.. 
o que tambem constitue motivo de promor.ão. Além disso, a 
~nosenta9oria, nas condições propostas péla emenda, só . se 
(!_ará .no c~rg~ immed.iatall)ente superior~ quando este tenha 
sido .Já· exervido . pelo fuiicéionario por espaço de dous· annos 
segui-dos ou não. 
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Como s~ v<!. as condições dessa aposentadorfa ou reforma 
<lspecial são bastante severas e a eUas ter-!Se-h~ de acc~es
ccntar a de invalidez, de aceõrdo com o prer.P.lto constltu-,' ciona1. ' 

A emrnda póde ser approvada. 
Sala das Commíssões, 23 de dezembro de 1919. - Cu.nha 

Machado, Presíden.te. - A1·nolpho Azevedo. R0lat_or . . - Go_
'inercirui'o Ribas. - Prudente rle· 11.foracs. - A.1·[irido Leom. 
- .Josino de Arau.fo. - Jos(: Bnnifacio, eom rest.ricções. -
1/f?~'issimo de .:lfello. » 

Sala das sessões .. 5 de julho de: 1920. - O'ctavio Rocha. 

N. it3 - t920 

Fj.'l:a a ijr>spe:.a do Ministe1•io do Fazenda 1Ja1'a o eú'l•cicio 
de 192·1 

O Ministerio da Fazenda eonstitne o apparfllho central 
rla nossa engrenagem adminístratiya : alimenta a actividade 
proí'iena dos outro~ sP.is e soffre a repercussão immediata do~ 
Prros dr todos ell~s: o brilho de um depende. do e,omedimento 
de muitos, mas tambem .wffrem estes com a. apathia au ir
rüsolução daquell.f'. ~ão basta ec.onomizar na. dFJspeza; cum
prr tambcm augmcnt.ar a· receita <lesenvolieodo a riqueza 
güral. . 

Para qu~ haja ord<lm e systema no emprego dos <linhei
I'M. p~blicos. o Ministerio da Fazenda exerce imp9rtante :vre
rogat1va: a d.e rever e retocar todas as pr-0postas de orça
menlo ani.es de serem enviad,a·s á Gamara .dos Deputados . 

. Cumpre, não só desempenhar o papel de coordenador· <loR 
gast.os r·rsistindo ás phant.azias megalomaniac"as e ás precipi
tnçô('.S dispendiosas, como t.ambem joeirar os defe-it.03. techni
CQS do trabalho das outras ser.retarias. E$l.a ulf,ima. funcção 
tem sido ~ais ou menos dE:'scurada, em todos os tempos._como 
·4e mostram por m~io elo estudo compa~ado das s-ete propostai;i 
englobada~ prfo secretario dn Thesouro; o ministTo empregn 
.. i tempo. aliás restricto, que lhe deixam os collegas mais ou 
menos retar.datarios, P-. concentra todas as suas energias na 
iucta ohst.inadã pelo equilibrio orcamentario. 

Quanto ao proposito de fomentar o augment.o progre3sivo. 
rmhora mediato, da rP.nda po1• meio de innovações o facili
dades estabelecidas para o desrmvolvimcnto <la ·riqueza geral, 
J}arcc~ que n Governo trilha o hom r.aminho. Otivcm-se mur
murio~. porém não contra os planos architectados. e, sim, 
<!Ontr~ a demora nas deliberações. occasionada provavelmente 
oor motivos respeita veis, ignorado~ .do publico. 

Problema disieutldo com a ·maior . amplit.ude e . jama,is 
re.s::olvido de modo definitivo t.em süi.o o da moeda. Circula 
no paiz a da peor especie - a emittidn a descoberto e palo 
proprio 'rheso.l:!ro. O mer.anismo preferido pelos nossos esta..., 
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distas não tem ela·3terio · nenhum; produz a oscillacão pe
renne entre a · crise de numerario e a inflação deploravet 
irnrque -despeja no nle'rcado o papel inconversivel em _jac:tos 
fortes e descontinuas. Em vez de um systema eq"uilibrado e 
;-;uave, cni que a mo-eda augmente ou diminua á medida das 
necessidades, prevalece processo vetusto e rude, em que da 
Jal tfl, se ·p~ssn. depoi.s de longos debates aca<lemí~os nus Ca
maras, á abundancia quasi .sempre ex.c.essiva. 

Eterniz·a-se o mal; porque p-orfia_m em curai-o de chofre, 
por um metbodo em des~ccôrdo com as leis da sciencia poli
t.ira. Wio se .desarraigam· erros inveterados, a golpes àe decre
l(JS. Nenhum povo passou, de um salto, da .anarchia â -0rdem, 
das pratieas maiS grosseira;:; a perfeição ideal. Pois bem, 
cx.eeptuado o caso esporadi-00 da Caixa. de Conversão. Con
gresso . e Executivo, a respeito de saneamento. do meio cir-
1~ulante, não sal;liram jáznais de u.m circulo de, giz por elles 
proprios. traçado no solo; pretendem pa'saar do regimen se
melhante ao :chinez primitivo, da moeda de couro ·ou de 
napel . inconversível do erario, ao systema inglez ultra-mo
derno, do iorte lastro em · ouro assegurand-0 ·o resgate á vista. 

Uma- vez ·apenas foi tentado um systema . intermediario, 
o da Caixa ·de Conversão; porém neni se facilitou o desdobra
mento · l.Ogi·co do pr.oces30 provisoriamente util. nem foi ellc 
leva-do ás suas naturaes . consequenr.ias. Sim, dever-se~ia t.er 
cm mira, como ideal collimado,. a circulação cm ouro, com o 
cambio ao p;\r. . . . · 

Assim, pois, cumpria elevar; de vez em quando, a taxa 
estabelecida para a troca das notas da ·caixa; , entretanto foi . 
a muito ~usto que um Ministro, aliás exageradamente clas
isir.o, logrou transpqr a base primitiva, de doze dinheiros por 
mil réis. Por outro lado, nunca se chegou, como no modelo 
argentino, a subst.itttir todo o papel 11irculante pelas cedulas 
valorizadas .da Caixa de Conversão. . . .. · 

Só em •Ca!;o de anarchia. intestina, ou de guerra externa. 
!)C justifica.· o que ainda ha poueo ·fizeram os povos de finan
tas correctas; a volta ao pr.oc.esso chinez, -do papel do The-
~;ouro, inconversível. . , · , 

Cumpre agir com firmeza, porém. sem precipitaç.ão, pro- . 
~r·Pssivamente. · · 
· Comecemos por "transferir, e de modo definitivo, a fun-

ci,:ão emissora, do erario para um banco; e a: dependencia d.este 
parn. com o Govcmo :;;o vú tornando cada. dia menos rigorosa. 
O hnnco do · Estado póde ser o cmbryão de um instituto ne
"Cs$ario; nunca o ideal de um paiz de finan~as ·organizadas. 
C. Francois. -· Les Banqu,es d'émission, pags. 192-98.) Em ... 
hora. ain-da não dotado de faiculdade emissora, o Banco da 
P. rpublica já serviu, muitas vezes, de meio ~ara inconfessa-
:vr.is prodigalidades e ·-despezas illegaes . . .. · · · : 

Si· cm tempos normaes o systema ideal não pareceu exe
quiv~l entre nós; muito menos tentador :deve .ser hoj'e, quandu 
1i::> povo5 e.ultos, .com ~xcep(ião dos Est:ldqs Unidos apenas, se 
viram forçados ·a prohibir -a exportaoãci · do ouro e erµ parto 
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algum~ se guarda a proporção classica entre o lastro metalice> 
e os bilhetes ·emittidos. 

Principieml)s bem modestos, optando por um systema que 
se poderia denominar mixto: emittindo, dentro de limite fi:J:o, 
ou, para redesconf o de títulos endossados pelos bancos reco
nhecidamente solidas, ou sobre urh lastro em ouro correspon
dente ao terço 4io Yaior das notas; com · estas ultimas ·Se vá 
resgatando o papel do Thesouro. 

O Banco de França, por exemplo, tell}.Jimite ma.ximo para 
a emissão, porém lhe não impuzeram limite minimc para o 
Iàstro ouro; assim presta elle grande serviço nas crises auxi
liando o commercio com a moeda papel garantida por titules 
desconta.veis (François, op. cit., pags. 35, 37, 38, 176 e 177). 

O Banco Nacional da Belgica emitte sobre-valores fa
cilmente realiza veis (François, pgs. i 08-9) . 

Na grande republica norte-americana o Estado emitte e 
entrega aos bancos moeda · fiduciaria em quantidade corres
pondente a 90 ºIº do valor dos bonus do Thesouro por elles 
depositados no erario nacional (François, op. ciL. pag. i23) .. 

Cumpre repetir que se não contesta a imperfeição· .rela
tiva do systema de !.astro mixto. · Tambem não é o mais per
feito o que exige um terco da circulacão, em ouro; o Banco da 
In.glat1.1rra attingiu á proporcão de . 50 ºIº, base conseguida 
tambem pelo Reichsbank; os da Italia e da Suissa elevaram de 
30 para 4.0 "] º a proporção entre d ouro em caixa e o papel 
emiWdo. (~'farco Fa:nno - Le Banche e il !vfercato Moneta
rio, pag. i 42, nota i) . 

Não é possivel começar pela perfeição. Seja ella apenas 
o ideal, para o qual marchemos de vagar, mas sem recuos. 

O 1>eor dos processos é o que temos: o asiat.ico, o ·da emis-... 
são pelo Thcsouro (François, op. cit., pag. 30). O primeiro 
passo precisa ser dado no sentido de instituir a circulação dos 
bilhetes bancarios; lastro fraco, a principio; ba?e cada vez 
mais solída, no futuro, collimando sem desfallecimentos o 
obj ect.ivo d}s,tante, e só n.tt.ingido pelos paizes de finanças 
ilrgamzadas, em tempos normaes e paulatinamente. 

A proprin .:!missão garaLtida por um terço de lastro ouro 
ficará exarad·,i em artigo de regulamento, para ser cumprido 
quando as comfü;õe~ do mercado monetnrio o permittirem~ 
comr-çnnrlo-se n. salutar substituição gradual do papel do 
Th r:sonro pelo hanenrio. 

Dontrino.m os 0specialistas, apoiados nos exemplos clas
~icos da França, Inglaterra e All('manha, ·que - os bancos d·! 
emissão dominam o mercado, como uma necessidade 1nelucta
ve1, emquanto no pniz a base principal da riqueza se encontra 
na agri~ultura; perdem importancia e são pouco . a pouco 
s~pplantados pelüs banc9s d{'. depositos, á proporção que se. 
firma e; g-1~nera.1i.za o regimen indmtrial (Fanno, .op_, cit.., 
pags. 1.23-9; Wilhelm Rosehe1• - Nationalõconomik des 
Handel::> uncl Gewc!'bf!cisses, pa1g.. 430) . Por elilquanto aind~ 
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" bos cumpre confessar, por mais que se graceje com a phrase 
1consagra:da: o Bra.9i'l é um ~iaJ ~encialmente aigrioola; vi~l' · 
na deperidencia, quasi absoluta., do Governo e do banco offl
ctal, quanto á economia interna, ao desenvolvimento da ri~ 
queza geral. Portanto, aqui o estabelecimento que emitta 
para . auxiliar o commercio, a agricultura e a industria mal 
.5egura nas mu1et!ls _de uttJ proteceionismo desbragado; é uma 
necessidade acima. dê">qualquer discussão. -

Entretanto, até mesmo nos paizes de mais sadia organi-
7.acão financeira voltam a predominar os bancos de emissão, 
embora em caracter pro~isorio, quando se manifesta pronun
dada densão monetaria, consequencia de erlraordinarios pe
didos de emprestimos, excepcionaes retiradas de depositos dos 
bancos ordínario~, ou eausas 9utras irremoviveis .de prompto» 
.(Fanno, op. cit .. pags. 135-9) . E' precisamente esse o caso 
·do Brasil aetual. Ae necessidades dos . povos europeus exagge
raram, de subito, a procura dos artigos sul-americanos; o 
volume das trai1sac~ões cresceu em vertiginosa.··rapidez;· avul-
1ararn dia a dia os pedidos de, numerario aos bancos; perce
beram estes · os àeposit_os em caixa baixando cada vez me.is; 
recearam consequcncias fn!).estas; retrahiram-se, precipitando 
a crise. 

·Para · ·estas perturbações imprevistas a e:x:p·eriens.ia. 
mundial aconselha o remedio efficiente - a elasticidade da 
circulação, que não será jámais assegurada pelas emi-ssões 
do Thesouró, ·em jactos fortes. e . descontinuas, e, sim, pelo 
banco emissor, fendo este como .. principal destino o redesconto 
de titulos endossados- pelos bancos oi:dinarios (Fanno, op . 
cit .. , pags. 124-.25 e 145-47) . · . 

No Brasil as crises "de nu.merario são mais ·frequentes e 
violentas, em · consequencia da nossa retardataria evoh.lção 
economica. Ainda não vingara.m as tentativas para estabele
cer a ciculação do chequ~. utilissima para attenuar a. neees-. 
sidade de moeda para· asJtransacç.õe8 diarias. Ora, os defeitos 
de educação não se c·orrigem no curso de uma crise. Ve
nha a providencia de momento, urgente, inadiavel - a faci
lidade do redesconto. · Depois estudaremos, como se fará ainda 
neste relatorio, os meios de evitar que se reproduzam no fu
turo, com a mesma intensidade, os males do presente. 

Como os povos. latinos em ger_al, em todas aS' questõea 
nos collocamos nos extremOtl. Quanto ao meio cfrculante, só 
exi::;tem partidarios do ,lastro em ouro, ou da derrama. de pa
pel~moe<la a descoberto e em abundaneia, pelo pmprio era
rio. Pertenceram ao primeiro grupo todos, ou quasi todos, os 
Ministros da Fazenda. Começaram resistihdo, · impavidos, ú. 
~ri ta do commercio. Alguns tentaram ãre expedientes impro
l'icuos: o pagamento aos fornecedores do Estado, em bonus 
do Thesouro, apohces, ou moeda divisioi:iaria de prata. · Ag
gra varam a crise com a demora da providencia, e -eonclui
l'am pelo regresso ao systema asia.t.foo, ao mais atrazado de 
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tndo~ . Por não admiWrem nada menos que a perfeicão, re .. 
cah iram mi impP.rfeiç·ão exLrerna .. 

:\'a rr~al idacfo n <•missão basP.ada em títulos reendossados 
não ó 0 melhor processo; porém ninguem ousa..rá consideral-a 
inferior ao riue sempre sr. usou no Brasil. A garantia fraca 
parPcP. mPlhor do rrue ausencia de garantia. Onde se encontra 
um JaHro rm tit.ulos. cl 0v0 l1:rv~r mais soUd<'z do qnc onde 
R~ nflo rl0para lastro nenhum. Outra va.nl.agem ainda resulta, 
e da maior valia para r.omhaf P.1· as crises - o elast0rio; emit-
1.e-c;e :1 rncdi<la das nP.r.~ssidad0s do mercado: não demais, 
rn~m rl" m~no~; 1wm prP.cipitadament.e. nem tárde. 

Gm'.llwnnc Rosr~ her. o g-rande rr..onomista allemão, reco
nhP.r(' cyu~. apesar das djfficuldades de fiscalização do::; nego
pios dos bancos dC' deposito::; P. da facilidade r. seducção que 
se J:hes de-para para negocios vul1no!"os, r ás ve?.es chirnericos. 
por parte de quf'm precisa. t.P.r apenas diminuta reserva em 
caixa cm re>la~ão an volumP. da~ transacções dia a dia reali
zadas; apesar de t.ndo, o povo enlt.o prefere, corno guarda das 
Mnnomia~ pari.icnlarPs, o baneo nrdinario ar; semi-official. 
Vall' mai~ o qnP Pnf.r0ga moeda m!?.diantr. garantia de t itulos. 
do f)Ue o outro qnP <:l t->,rrama papel snbri>. um lastro de 30 ou 
40 % ~n1 ouro. Conr h1P n mestre acatado que <la pouca in
fluencia do Banco da Inglaterra, no m ercado de Londres, 
r,omparacla com a dn Rr.ir.hsbank, no de Berlim, se deve de
duzir a snperioridad0. rlo Imp0rio Britanpico sobre o Allf!
mão, quanfff ao progr0sso c~conomic.o e. cultura financeira. 
(National.c'irmwmil• rlt?s Hnndels u.rtd r;P.-it'P.rbflei:Sses. 7" ed .. 
pago~ . .1~.2!l-30 . ) . · , 

Pois bem. o banco ordinario. quf' inspira tanta confiança 
·· am; <lcpMif.anf.rs, dá dinheiro mNJiant.e documrnto com duas 

firma R: o rlr l'Pci<"Rr.ont.o P..X ig-r. ainda uma terceira. e c.o;sa de 
outro hnnco. de solidPi. nr·im·a <fo .qualquN ~n1sp11 itil. · 

Nlio P. lic!to ari:mmP.ntar com absurdos . Ninguern deve 
jniagin:ir. n0m pare<'0 lic.ito suppôr que S<> 'r.nt.r<'gue a sim
plorio~ '' i nrapaz<'s a direc(;ão do banco sr.mi-offiéial , a in
gPnnM qn<' r0tlf'í'contnm docmnentos do todo mundo, de qnal
flllCr r. ~1ahPlPr.imr>nt.o dr. credito. Ora, não é preciso, sique:::-, 
a f:t!;l.ar-se dn. Rio de .Taneiro para sabP.r cjuae~ são os bancoP: 
<TIH' inspiram solida confiança <!m Belém. no Recife. na 
Bullia. {'m Brllo' Horiznnt.r.. S. Paulo ou Porto Alegre. Haja 
crit.<:>rio nn <'scolha . .<• abso luta rrrnsa. insert.a no . proprjo 
r<'glil:imf'nto, para o::: bancos <'st.rangeiros , quf' não tiver~m 
forlr~ l'('~Nvas. <'m num1m1rio. no p::iiz, e o novo instituto 
t.rarú m: mainr<'s 1H'Tif'ficios, e talvrz nenhum prejuizo apre
r iaY<'l. no mrrcado brasileiro. 

A· :f11nceão prreipna de um 11anco do· Estado e util á 
(H'Onomica narinnal 6 a do r0desr.onto ·(Marco Fanno - Le 
Bnnche f ! i.l 'Ale1'cnto Jfon'etario, Hl12, pags. 124-25) . Bem 
dP.~curada anda. entretanto, pelo no:::so estnbeleeimento semi
offieial fie r redil.o, por motivos pond<'rosos de certo. entre os 
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<inaes deve predominar a falta ?e elasticidade da circulaoão. 
Constitue esta o problema paJpltante do momento~ 

Em janeiro, os relatorios dos dir.ectores de quasi to-' 
elos os bancos assig1la1avam a escassez de numerario e o 
ret.rahimen to dos depositantes. . ' . 

No s.ul ·o facto parecia menos sensível, talvez· em comw
quencia das grandes correntes _de dinheiro .para alli encami
nhadas e oriundas da volumosa exportação determinada pela 
guerra. Entretanto, tambem lá a crise se manifestou, embora 
mais tarde, porém· ·na j)eor occasião, em plena safra do gado. 
Existia este em abundancia; as necessidades dos mercado~ 
não diminuiram; faltavam apenas as facilidades bancarias 
para se realizarem os. negocio.s. Por v~rem as caixas esva
siando-se progressivamente, acautelaram-se os. banqueiro~, 
não permittindo abertura de .contas-correntes <!evédoras. Os 
xarqueadores quasi nada fizeram;. -começaram a matança 
muito tard.e e logo a encerraram. Os frigoríficas, .. por SP,- acha
rem quasi sús no mercado, retrahiI?am-se tambem, para f Qr~ 
çar a baixa dos preços, conseguida apenas em parte. Resul
tado: mais de metade do. gado engordado não achou comp~
cor, e oe juros ·da respectiva acquisição ficaram onerando o 
invernador por mais um anno. 

Phenomeno semelh.ap.te deve fazer-se sentir em outras 
regiões agricolas~· . ·, 

O resultado, portanto, da .crise de numerario será·· a 
quéda da e.xport.ação, a deficiencia de coberturas .para · os 
nossos saques con~ra o estrangeiro, . a .perturbação aggravadn 
do mercado de cambio. · · . · · 

.Por oµtro_ lado~ onde não ·ha cinheiro, diminuem as com
pras; logo a importação tambem será reduzida e, com ella. a. 
renda das alTandegas, columna me~tra cto ;1Gsso edificio fi~ 
naneeiro. . . , . · . 

IlfaiR nada pare.e{ necessario-· adduzir para convencer do 
que o nosso problema pâipitante, maximo, precipuo. é a elas
ticidade da.- circulação. O seu retardamento por um semestre 
já produziu males irreparaveis. · Oxalá o Governo, que~ pelo 
qnc se propala, parece e~tar na v.e.reda certa. o encare oom a 
dP.cisão manifestada em face. de tantos outros no;: coze mczr,s 
d0 indefessa actividade administrativa. · , 

. Uma das provas de que ainda não ·sahimos do regimen 
a.gricola para o industrial, resalta ·do insuccesso de todas aR 
tentativas ·para instituir no Brasil a circulae.ão: do -chçque. 
(Fanno, op. cit.; pags. 121-23.) · 

<0 cheque diffunde-se e tende a ,..substituir o bilh~te de 
baneo:t-. (Fanno, op. cit., pag. H9 .) ·· 

«0 paiz que tenha o habito dos ebeo;ues, bem como da~ 
~ompcnsacõos bancarias, póde attingir um alg-ari~ma detAr·
mir.udo de fran!"aei:ões com a metnde ou os com• tcPcos rl~ 
moeda mclallica de menos do que um outro que não ndopt<? 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 23/00/2015 12: 12+ Pág ina 20 de 9 1 

1 . 

236 \. ANNAES DA GAY.-AR.A: 

/ 

aquella pratica; é ó caso da Inglaterra, de uma parte, e da 
França, do outrc. Essa economia de moeda permitte ter em 

_ .eapHaes productivos um aoorescimo equivalente á somm<. 
de moeda economizada-:i>. (Leroy-Beaulieu - « Traité d'Eco
nomie 0P0Utíqu_c »; fi<L ed .. , vo1. 3º, pa.g. 457.) 

· Durante a conflagração européa a Inglaterra foi o ultimo 
paiz a resentir-se da crise de numera.rio e a recorrer á der
rama de papel-moeda, exactamente por ser aqueile que, em 
mais larga escala, desenvolveu a e-irculacão . do cheqile . A 
propria França, algo retardataría até então, adoptou o mesmo . 
recurso com intensidade maior, impellida ao progresso pelo 
aguilhão da necessidade. (Giovanni Santopó'ltte - «D Mer
cato MonetarirJ e la Guerra», HH7, pags. !48-49.) 

Apezar da conhec.ida r-esistencia dos homens de· negocios, 
francezes, a certas innovações úteis, transitaram .pela Gamar.a 
de Compensação de Paris cheques no valor de 1. 056 milhões 
dcJrancos em 1872-73, e 4.874 em 1896-~'7. A CiearinghOl,lse 
de Londres fornece estatisticas ~nimadoras: ·em algarismos 
redondos, 880 milhões de~ libras esterlinas em 1810, 954 em 
1.839, 3.1125 em 1868. e 7.57~ em 1896; a de Nlo~ York accUBa 
as somm:as de .í7. 387 ·miJhões de dollars· em 1884, 59. 882 em 
1890, e 51. 977 em 1896. O Reichsbank, allemão, registrou 
compensações no valor de 16. 7 H ·milhões ~de marcos em 
1&7'6, e 105.602 milhões em 1896. (Wilhelm Roscher - 4':Na- .. 
tio:J.alõkonomik deS" Handels_ und/ Gewerbfleisses>, 1899, pa
ginas 44:1-42, notas 16-1.9,) 

A crea.ção da nossa Cleàringhous_e ou Camara de Compen
sação redundou em lamentavel insuccesso. Absoliltamente não 
exist~ no Brasil a circulaoão do cheque, meio excellente para 
economizar capital e diminuir as necessidades de moeda. 

Provavelmente o que falta é a confiança; avulta o re
ceio da frn.urle. Cumpl'e cercar de espooiaes garantias o in
stituto, para que eUe á sombra da lei se desenvolva e se 
torne fac.for consideravel d:r- prosperidade nacional. 

Possuimos apenas como saJ\·aguarda contra abusos pos
siveis o art. 338 do Codigo Penal, -inserto no capitulo IV, que 
o erudito João Vieira de Araujo fulmina· como um dos mais 
defdtuo,(los daq11r.lle repo~itorio le-gislativo (0 Codigo Penal 
Inte~pretaclo, l):lrte i?sp-ecial, · vol. II, pag. 252) . Serviu de. 
fonte do art. 338. impreciso e _até confuso, o C_odigo· itaiiano. 
Tamtem é de'f'irient.e o francei, outro modelo predilecto dos 
legjsladore~ hrasilr.iro:-, tanto no Irnperio, como na Republica. 
O in$igne Garr(lnd lamenta que se ba.ja · comprehen'dido, em 
Fránça, em· uma i'órmukl vaga de estellionato. o delictO' ultra
moderno de falseamento do credito por pal'te de quem emitt·:: 
clieqUes quando nãn possue fundos á disposição em nenhum 
:banqueiro. (Traff,-; rfu D1•oit Pénal Français, 1901, vol. . V, 
pag. 5'718, J'l, 2. 270) . O -professor da Universidade de Lyon 
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louva a superioridade do Codigo Belga, o qual dispõe, no artigo 
!)09: :f. 

«Sera ptini d'un emprisonnement d'un mois à deus: · 
an:-5 et d'unc arnencte de vingt-six francs à trois mille 
francs, celui qui se sera fraudulensement procuré d~ 
fonds, valcurs ou décharges au moyen d'im· effet tiré 
sm· une pt·r~onne:. qui n'existe pas ou qu'il savait ne pas 
être sa débitrice ou ne pas d'evoir l'être à l'échéanêe. 
et qui ne l' ú1'ait pas autorisé à tirer St(,r eUe .> •. 

- . 
Ensinam N?mels e Se1·vais que o í'im do art. 509 é im

pcàir chc_ques ou saques contra um ban1~eiro, que não abriu 
.:onta credora, nem devedc,ra, a favor do emittente (Le Code 
Pénal Bel(fe lnte1·preté, 1899, voL IV,, pag. 202). Lembram 
tumben: que a lei belga sobre os cheques, de 2.0 de junho de 
1873; punia com a multa de iO o/o da somma expressa aquelle 
que ·emittia cheque sem ter provisão de .fundos no ban~o. 
· Na applicação dos vari.os Codigos ·P'enaes dos EStacios a 
jurisprudencia norte ameri~ana pune em regra, pelo crime ~ 
folse pretence, aquel!e que mentirosamente declara· possuir 
fundo!:! n disposição em um banco, como deposito ou conta 
r.orl'ente devedor'a·, e emitte cheques contra o estabelecimento 
.de credito (f!ishop - New Commentaries on the Criminal -
Law, vol. IT, parag. 4.21). , 

Em 52 bancos de Nova York, os prejuizos c~usado! pelos 
cheques falsos, emittidos a descoberto ou 1i-agos. erradamente 
pelos caixas, apenas ~uingiram a 1 por 1O.0'00 ºlº, em um 
total~e 20. 000 daquelles titulos, do valor global de 25 
milh~s rle dollars, que transitam em seis horas, em cada dia 
uUI (Rõscher. op. eit. , pag. 439, nota 8) . · -

Não perdem sequer um -<lez mil avos por cento l 
Urge instif.l!j.r, com a maior clareza, uma pena, de prisão 

e multa, para quem emittir ·cheques sem possuir- fundos 
sufficientes, á-disposiçãp, em um ban1:m: processo rapido; jul
.!!amenlo pelo Juiz. toga.ao, e não pelo jury; acção, como na 
Belgfoa, promovida pelo Ministerio Publico, mediante simples 
representacão do prejudic~do. 

Incumbe ao Congresso Nacional e aos legisladores· dos 
T<3~tados cercar das nece!-lsarias ga.rantias uma .pratica adean- ' 
tada (' indispensavei para se .resolver o problema. da 'elastic.i--
•lade da circulacão .. · · · · ,,.. 

, Quanto aos servicos de alfandega, não progredimos um 
nassô em eem. annos de vida independente; pelo contrari~, 
ref rogradámps dia a dia, complicando-os cada vez mais. Em 
t~mpos normaes, antes da conflagração européa, só- em Lisboa 
~e molestava o viajante como no Brasil. Continua.vamos, por
t~nto, a ser tributarias da antiga metropole, quanto ·á~ ~l?ra .... 
trnas absurdas e caducas e á extrema severidade- aduaneirn: .. 
Ho.te, pal'.'PCe que nem em Portugal s~ observa. o rigor. agpa .. 
vado pela aspereza, que se depara no Brasil~ · 
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() primeiro contacto do l10mem <.mlt.o com pessoas 'destâ 
· lcl'l'a não tem nada de enc~mtador . Tres, e até qpatro bora~ 
ficam retidos os passageiros a bordo dos tI'ansatlanticos, abor
recidos por mil maneiras pelo pe~soal da Alfandega. e . da 
Saude Publica. Depois ainda esperam muito mais tempo para 
obterem a bagagem c'.com ella a roupa de uso diario. Todos 
t'.lS paize~ gozam de um servi<;o de defesa sanitaria e aduaneira 
mais ou menos effic;a z; em gci:al superior ao nosso. Nem .a 
]frança, nem a Inglaterra, nem a Allemanha., nem a }?ropr1a 
Argentina comprehenderam ainda que não ha vigilanc1a sem 
tortura. ser\'i~:o prrfeito .sem a deteni;.ão dos , ho~ped~~, na 
11raia, por muitas .horas seguidas. 'rodos os 'Povos s1mpbf1c~m 
dia a dia os :;eus serviços; só nós coµiplicarnos cada vez mais .• '. 

Na maior parte dos portõs não dispõe a Al:fa:ridega ~e ~r-: 
m&zens em quantiélade sufficiente; pelo qu~ a mercadorla f1c.a 
$()bre agua mrzes a fio . · · , · . . 

Estraga-se . ~' ás vezes, illutiliza-se, sendo abandonada 
pelo importador. P erde este capital e juros; verif.ica-se um 
prejuizo, que a n.inguem aproveita; mas o Fisco . persiste nas 
mesmas normas até a consummaçã·o d'os seculos.' 

Alguns revoltam-se; cm noites tempestuosas reLiram a 
mercadoria das chatas e alvarengas; porque as alfandega.s, 
::5empre desappar~lhadas do necessario, e até do indispen.savei 
para o s·erviÇo, não p<lssuem lanchas capaz·es de afrontar os 
temporaes, apez,ar 'das reclamações constantes dos inspector~s 
zelosos,' em relato rios que ninguem lê. 

Cumpre repetir: o mal não vem de 'hontem, e, sim, de 
um seculo. Remefü.emol-o agora, ·autorizando o Execukjtvo a 
:provêr. do necessarío, para vigilancia dos portos e accellji-ação 
dos despachos, todas as alfandegas da Republica. ·· 
· Depois de · penetrar nos armazens alfandegados a merca
doria, começa 'outra phase de aborrecimentos e torturas para 
o. commerciante honesto. Ha as deiongas dó .papelorio, os 
debates sibylinos sobre classiffoação, multado quem erro.u <le 
bôa fé cm assuropto . em q·ut>. nem os proprios especialístaF 
se entendem. Afinal~ depois de perder a melhor opportuni
dade pal'a ve{lder . o artigo encommendado ha mezes, ·bem · 
c1omo os juros· do capital despendido com a acquisição, ainda 
o importador :pa.ga uma armazenagem prolongada por · culpa 
de outrem e contra a sua vontade. 

De fact.o, ás vezes o commercianf.e não dispõe dris fun ... 
dos necessarios .p·ara cumprir os seu~ deveres para com o 
Fisco, ou tem conveniencia em adiar o l'etebimento da. mer
cadoria, que ri-caria atravancando o espaço, j:i deficiente, nos 
o~ificios aduaneiros. Nesse caso o r emedio previsto -e efficaz 
é a cobranca de armazenagem. que tem o eff eito de .. 1 uma 
.p-ena contra o moroso -0u experto. Em regra, . porém, acontece 
(' contrario: o commercia.nte encommen<lou aquillo que não 
abundava no mercado; tem .. pressa cm retiral-o, para apro
veitar. o -bo~ P.rcço ou a .estação . propria; o moroso, o c1*
paóo, ·.é o F.isco, e o castigado com a armazenagem, o ne ... 
gociante. Recahe a !)ena sobre a vietima ! . 
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:.\Ua benemerencia coroará o · Governo que reformar esse 
appareliho • colonial, . tornanda-o mais ~iinples . e de suaYe 
funccionamenlo. e enthronizando nas ali'êlnd'egas uma enLi
dade que nuncà a.Ili pene.trou - - a equidade. 

Voltam-::;e para a industria quasi to.dm; os desvelos dos 
Governos;· cabem as. sobras -<Í agricultura; do commercio 
QUa.si não se lembram, sinã-o para lhe aggravar os encar_gos. 
I•~ntretanto é esse entea<lo · da ReIJ"UbU.ca o pag-ador -principal 
das prodigalidades dos administradores, o maior fornecedor 
de fundos para o erario e o auxiliar precioso da lavoura na
cional. Serve a esta, não só eollocanâo os ,productos, mas 
tamebem adeantando dinheiro para a safra, em um paiz onde 
o é{redito ·agricola. ainda é um sonho. · 

. Pretende constituir uma <ias excepções raras -0 · Governo 
actual. Propu:gna, em -p-roveito . d·o commercio, á adopção de 
:medida de alta relev.ancia - -o porto franeo. _: · 

Já .lhe tentaram embargar o passo com o obice da incon
stitucionalidade. 

Invoca-se, no Brasil, o estatuto supremo contra tudo o 
que é bom; raramente elle prevalece, quando contraria in
justiças ou vaidades, pretensões descabidas ou innovacõ'es in
compativeis com o .regimen e nada proveitosas para a colle-
ctividadc . · · 

·Para aferir as va.ntagens de·correntes da instituicão do 
porlo franco basta inquirir dos resultados colhidos pela. 
grande Confü.deracão Allemã e . pela pequena e prospera 
!!1e.publica do Uruguay •. Nin,guem ousa discutir, siquer, o 
proveito economico; comprazem-se os oppositores em deba,,.. 
tes ,juridicos, -Cuja· . explanacão longa . fi~aria deslocada neste 
rcl~torio. Por isso, a.penas · perfunctoriamenle se tratará do 
ussumpto, refutando as objeccães. · 
· Acastelam-se os .adve:rs'arios da. medida ex.cellente no 
.art. s• do estatuto supremo, assim conçebido: ~' vedado ao 
.Governo Federal crear, de qualquer mód-o, distincções e pre .. 
·f erencias em favor -dos portos de uns contra . os, de .. outros 
Estados.». 

Foi transplantado a.q.uelle dispositivo, da Constituição 
:~mericana, art. 1 º, se~ão 9ª, n. 5, fonte, por sua vei, da 
.:\.rgentina, art. 12. . - . 

~os Estados Unidos . os commentado1·es explicam vedar a 
Jei suprema distincções e pref erencias entre os varios .portos 
de um Estado e os dos outros, e não a discriminação entra 
portos determinados dentro. do mesmo Estado ou de Estados 
1di:1'ferentes (WiJloughby - .· The Co.nstitution,al law of the 
.U.nited States, 1910, vol. II, pag. 772) .~ · 

Na Republica Argentiná escreveu 'Agustin de Vedia: «0 
que a ConstituiÇão :prohibe, não é_ a disti.nccão entre nortos 
cspeciaes, e, sim, a distinccão ent1·e Estados~. ( Constilutión 
Argentina, 1907, pag. 67. n. 6S, ·in fine). 
.. Quasi c.l!m as mes!llas palavras doutrina Barbalho: «O· 
q1w o a1•tigo prohibe são aclos legislativos e providencias re
gulamentares que embaracem ou tolham a igualdade com
:mercial completa en.tre · os _Estados; medidas àé. outra natu-
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reza, porém, de que resultem vantatfens para este ou aquelle 
porto, para o porto ·cte um ou de outro. E'stado, podem ser, e 
tem sido tomadas1> ( Cammentarios, pag. 33, 1 ª col. ) . 

Esmagador, decisivo, parece-nos Petf'ecto Araya: ~Não 
devemos, ~em embargo, acreditar, pelo que se diz na segunda: 
clausula deste artigo (12) e .foi addiciohado em 18'60, que o 
Congresso carece· de faculdade para, conceder preferencia~ a 
portos determinados. Isto é tão evidente que, não ha mmto, 
o Poder E.xecutivo foi autorizado pelo Congresso a estabele
cer uma zona franca no porto de La Plata, onde ficassem li
vres de direitos aduaneiros e t!c qualquer imposto interno as 
mercadorias de procedenc.ia estrangeira; i'ac:ultant.lo tambem, 
quando julgasse opportuno_, o estabeleoimento de outra tje 
;gual índole. no porto da província de Santa Fé (Comentar10 
á Ia Constitutión de la Nación Argentína, 19'018!, pag. 204) . 

. Os argentinos, praticos e economicamente bem orienta
dos; não se perderam em fihgranas consti tucionaes .quando sEl! 
lhes propoz partilhar dos . resultados assombrosos que a ar
gucia dos ·orientaes retirou da imprevidencia dos visinhos~ 
deram ao porto de La Plaita organização aduaneira seme
lhante á de Montevidéo. 

Sigamos. os bons exemplos; creemos o por,to franco, o 
quanto antes. . · 

·outra medida almejadà pelo commercio e pela população 
brasileira em sua quasi unanimidade é a do rebaixamento 
seguro para attingir o objectivo eollimado. Visivelmente ea
das tarifas. Apenas o ·processo acioptado não parece o mais 
minha agora mesmo para o insuccesso. , 

A idéa de .só se reduzirem as tarifas· em conjunto, para 
haver systema, é pretexto habil e antigo dos p,roteccionistas 
exaltados para evitarem a medida, que, assim, não vingará 
jamais. 

Não se coaduna .G_om os preceitos sociologicos a reforma: 
global, de chofre, de 'fnstituto nenhum. No caso ainda resalta 
o ínlfunvenienle de multiplicar. as ambic-ões ameaçadas e, · po-r. ... 
í~.nto, os adversarios resolutos, provocando formidavel con.
f ~deracão de interesses contrariados. . 

Comeeemos modestamente, pelos mais clamorosos tribu
tos, pelos impostos prohibitivos apenas, lesivos ao Thesouro 
e prejudiciaes ao aperfeicoamento. , · 

, , O Brasii só preparava carne secca .por processo primi-
/ tivo e grosseiro. Como a f<>rte tributação não impediu a con

cur-rencia da ~rgentina e do Urugua:y, para enfréntal-a. pas
samos a fabricar xarque typo :platino. , O estrangeiro per
deu terreno; porém não .foi de todo desbancado, g!"aç,as :á; .. su
perioridade do seu gado. lin.vestimos contra esse ultimo redu
cto·, introduzindo no paiz os repro<luctores de racas nobres, 

.mel'b:oran.do os rebanhos, seleccionando, os bovinos. 
· .. Come~emos, pois, reduzindo de 20 :% ds impostos prohi
b1t1vos, afim de restabelecer . uma fonte de renda aduaneira e 
_uma concurrencia fraca~ su:ffieiente, todavia, para estimular 
o aperfeiçoamento da indu,sµia I).aQ;ional. Se a ~~~if.o d~ aj"" 
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num arti"'O o abatimento não ba::itar 11ara rc:mrg'i·~ no mcL'
~a.do, emº quantidade avre'ciavel, a ·me!'cadoyia similar. et?-ro
péa, continuemos a baixar a tarifa re~P<XJtn·a até attmg1r o 
objectivo coUimado . · · . . 

O erario auforü·á prcrvent.os; a industria progredirá. e os 
JH'eços jámais subi.rão além de um limite razoavel. 

. ·-
Eslão ha inuito necessitando de un1 reformador êxperi

mentado e vigoroso os serviços do Tllesouro e i:;eus annexos. 
~\ complicàção é sem par; o e~cesso de exigencias para se d[!r 
um processo como liquidado vae além de tudo o que se ·possn. 
imaginar; a um Deputado fOj mostrado p.or alto servidor do 
paiz um volume, com. .() despacho definitivo do !\finisti~o " 
1 ~erca de trcsentas assígnaturas de funccíonarios, de va·r-ias 
rnpartifiões e diversas categoria!. 

A exigencia de um .numero avulta.dissimo· de pareceres é 
4:ontraproducerite; porque subdivide, em demasia, a respon
sabilidade. Fiam-se uns na . vigilancia dos outros; um estuda 
e informa; limitam-se dezenas ao classico - . De accôrdo. 

Tõrna-s~ collossal à ·despeza com empregados; as delon
ga:; afugentam os fornecedores mais aptos e faiem com que 
~ó se v·enda ao Esta<lo o peor e -0 mais caro . 

. Quem um dia administrou. sabe como ú reduzido o nu-
11ie1;0. dos .que disputam a preferencia em concurrencia pn
l>lica, sobi·etudo nos Eatados e a respeito de serviço federal. 
Em . e:ida-àe do interior um off icial do Exerr..ito -0fferecia u 
dobro do pre{}-0 corrente por milheiro ide ti.iolos P- não encon
trava quem lhos vendesse. Para -0 servico <~lei torai foi pre
eiso enviar do Rio de Janeiro livros e papel; porque ao longe 
só forneciam por preço fabuloso. A' complieacão bl!reaucra
t.ica ainda se vae juntar a decorrente dos orçamentos proposi
damente errados, para darem saldo ficticio: <.lo que r esulta a. 
praga dos exercicios ·findos, pavor dos cI'edores .do Qoverno. 

Poucos podem vender para receber o se.u dinheiro dahi 
:~ seis, doze ou dezoito mezes; e os ·que o fazem. descontam no 
preço, quando não na qualidade, ou na medida, os juros da 
mora e M honorarios das pessoas incumbidas de acompanhar 
a marcha interminavel dos papeis no Ministerio respectivo. no. 
'J.1lieso.uro e no Tribunal de Contas. 

Os grandes b.ancos e trusts poderosos jogam eom avul
l:adas soµimas, com prejuizo minimo e sem tanta ccmplicação. 
0a serviços pa.rtiCiulares ada.ptam-se ii época, aprese:am-se eom 
a rapidez do automovel; emqua.nto o c.arro do Est.a<l-0 parece 
a.:.-rastar-se segundo o passo tardo de pacientes bois. · 

Cada anno SJ.l rge uma exigencia nova, um. motivo pa·ra 
volta de paipeis ao ponto· -de partida, majs um p retexto per- · 
1nanente pa·ra reforma de ·despachos e renoY,ação -O:e processos 
~ib initio. Na faina de tudn _ compllcar, nem se r~speita a 
rndole do regimen. · -

E' ínc-0ní.pativel'· com o -systema presidencial · ·o véto abso
luto do Tribµnal de Contas. Fizeram-no prevalecer, entre-. ·, 

C.-Yol.V. tfa · 



c!mara aos DepLlados - lm"esso em 23/00/2015 12:12- Página 26 de 91 

_<\.NNAES DA CAMARA 

lanlo. ouando prnferido nos oito mezes em que lunr~iona o 
CongresS-O , apezar da lição de Emmanu.el Besson., exigindo au
to ridade mais r l!8tricta para o T ribunal onde vigore regímen 
de separação dos poderes (Le contrõle des Budgets,. i901, 
pags. 9- 10, 494-95 e _612·1. 

Recuaram daquelle eITo; porém outro ainda. p~rdura: 
eauiparam· o instituto ao antigo e condemnado Contencioso· 
Administrativo, fazem-no funccionar como tribunal de ju-~
tica. contra a fundamentada opinião das mais altas autorida'1~ 
no ass:umpto (Pedro Les.sa - Do Poder Judiciario, pagi
nas 143-51). -

Estas consideraeões teem cabimento agora; porque se 
oogita de .nova. reforma do Tribunal de Cont~s. Aproveitem s. 
opportunidade _para simplificar o ser-iiço e e;:;eoimar das in
constitucionalidades o. regulamento actual. 

Ainda em obédiencia ao systema de tudo complicar aug
mentando o funceionalismo e as <lespezas, sómente com o di
nheiro nacional se o~uparam tres repartições, installa<Ia.s em 
grandes edif icios: Ca·ga da Moeda, Caixa de Amortização e 
Caixa àe Conversão . Desappareeerá esta do · -0:rcam.ento futuro. 
Porque não concluem a obra transferindo para o predio da 
rua Primeiro de Marco, agora desoccupado, a Caixa de Amor
tização, e para -0 esplendido local desta, no oentro ··da eidade, 
o Mínisterio do Interior? - .,_ 

:Os intellectuaes ·que veem ao Brasil, visitam o 'Ministro 
da. instrueção e bellas artes, que os reeiebe, constrangido, no 
sobrado vel~ e horrendo, condemnado ·pera Prefeitura 
desde o tempo do saudosa- Pereira Passos. O alargamento da 
rua Visconde do Rio Branco ainda não se completou, por de
pender do reeúo/ da pa.re<te de uma secretaria de Estado em 
extensão que inutiliza o edi!icio para os _fins a que ae des-tina.. . 

Na. elabora"éão das leis de meios não se <>bserva entre nós 
o preceito classico da -· universalidade. 

O mal não é brasileiro. Com estudar e viajar fica-se 
mais patriota; porque as queixas do.s· .descontentes ou críticos 
são mais '5u menos as mesmas em toda parte; os erros dos 
estadistas nacionaes assemelham-se aos dos homens publicos 
dos paizes cultos em sua quasi totalidad&. 

<As regras da universalidade prescrevem descrever e <llas
sificar separadamente toda-a as receitas do Estado e todas as 
suas <lespeza~. sem attenuação, confusão nem .compensação, 
afim de que umas e outras se off erecam integralmente á san
cção e á fisr-alização dos representantes do paiz.~ (Refl.é 
Stourm . - Le Budget, 1909, pilg. 151). 

No orçamento francez figuram apenas as· subvenções 
dadas aos lyceus officiaes, e não a. renda, nem a despeza to
tal de cada um <lelles. Tambem se não acham ~criptas eom 
a precisão classica as quantias· decorrentes do · imposto de 
!!Ul por cento . sobre as &pos~ em . CQrridas de QaY..~~, as 
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da Caixa dos Museu6 e outras mais. A _.\.llemanha só depois 
de 1900 começou a l~çar, com especificação e clareza. no 
Oreamento da Receita, a renda dos Correios e Telegraphos. 
Até então inscrevia uma somma fictícia, oito vezes inferio~ 
á ar:recadada . A Inglaterrã praticm a universalidade desde 
1848; a Italia, desde 1884. (Stour·m, op. cit., pags. 152-57). 

E' tempo de entrar o\ Brasil tambem no bom caminho. 
A CommitiSão .de Finanças 'resolveu fazei-o, completando, ui 
segunda discussão da lei de meios, a proposta governamental, 
cujas defieieneias resaltàm_ ao prime· 6 .exame. Siln, h~ .. fa
lhas, propositadamente repetidas _d7aafíó em anno; e outras 
novas, mas <le faeíl veriírnação. ~ · · 

~ 
ORQAMENTO DAS RELAÇÕES Erl'.BRlORES 

Verba 3ª: 
Para _divers06 serviços extraordinarios no 
• interior e despezaiS ev.entuaes . . ..... 

Verba 5ª: 
Para despezas com a recepção e hospeda

gem de representantes de governos · es.-
trangeiros e hospedee illustres em vi-
sita ao Brasil. . . . ............... . 

90:000$000 

150:000$000 

. Nãó. houve um-· só el:ercicio em que se gastasse tão pouco. 
Mais _de mil con~s. · sal!em do The~uro annualm_ente p~ as 
rubricas E:ctraordi1rugu1.s no.- lnterior e Recepç_oes offlciaea, 
tão modestamente dotadas n~ proposta. Só a ultimà. custará. 
nc, corrente exercicio, p~lo . .Jf!enos 15. 000 :000$000. 

ORÇAMENTO DA JUBTIÇA .B NEGOCIOS INTR'UORES 

Verba 2iª: 
Departamento Nacional dé Saude Public&. • 8. 097 : 0008000 

Elevar-se-ha, pelo menos, a 6.-000:000$ mais. 

ORÇAMEN'N DA VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS 

Verba 7ª: .t· 
·~ 

Inspectoria Federal de Obras cootra as 
Seccas. . . . . ........ . ........ _ ... . 6t 8 : 600$000 .. 

Si inscrevessem 2IO. 000 :000$, ficariam . aquem da reali-
dade. · . · . 

· Para. o · exercício corrente o orçamento consignava réis 
3.500:000$000; entretanto até agora já- se despenderam, em 
algarismos redondos, . 40. ooo.:ooosooo. 
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Na proposta _para. 1921 só figura o pessoal effeetivo da 
Inspectoría; nenhum re<il para trabalhadores, nem para ma
terial de obras. 

A regra da universalidade exige que !Se incluam no or
•;amento todas, absolutamente ledas as despcza!; realizavcís 1w 
exercício financeiro. 

ORÇAM&,TO DA M,\RL.°"'IIA 

Verba 9~: , . 
~\f uni<:ões de f,"Uerra e equipamento. muní

(;ões . na.vaes e material de eonstrucção 
naval (somma) • . ... . ..... . ....... . 

·P ara 1920 foram decretados . . •....•.... . 
Realmente a despeza parece exigua; porém 

o Mini-sterio póde gastar, e está gas-
tando, quantia muito maior; d~e.taffa. 
'~m separado e não inscl'ipta no orça-
mento. • •.• . ...........•..... 

ORÇAMENTO DA GUERRA 

Verba 15ª: 
~faterial para _fabricas. àe polvora, cartu

chos e artefactos · 'de "' guerra, e materia 
prima, machinas e ferramentas pa'!'a 
os arsenae6 (somma) • . . · .. . ........ . 

'A proposta não inclue outra quantia para 
armas e munições. Neste ponto füi mo
desta. como a apresentada para o exer
·cicio vigente. Ficaram fóra do- orca
mento, cor.ao na Marinha. ·\ . . ....•.. 

4 .141 : 000$000 
4.-100:000$000 

ao .•.OO.o :000$00!) 

1.680;000$000 

30. 000 ·:000$000 

Do estudo comparado das propostas de orçamento, que 
compete ao Ministerio da Fazenda, além da preterição da re
gra da universalidade, out.ra observação· resulta e bem di~na 
de exame. 
O Br asil despende, pelos / cofres f ederaes, 

.para desenvolver, no ,paiz, a agricul
tura. a industria e o commereio • (in
clusive o ensino technicO-IP'I'Ofissio..: 
nal) • . . . . • ....•. _ •.. ·. ~ .-.-. . . . . . . . • 33. 000 :000$000 

Gasta com a saude publica e ensino prima-
rio, secundario e superior • . : . . . . . . . -14. 00(} :000$000 

.'fotal, cm algarismos redondqs • • •.. ... . 

Custam os inaetívos, civis e militares ....• 
Recebem os addidos . • • . ..... _. ....... . 

Total . ............. ........ .- .. 

47.00():000$000 

45 . 500 :-000$000 
5.600:000$000 

51. iOO :000$000 
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Nã? podemos continuar gastando com os funccionarios 
em r~rias perpetu~s quantia. maior do que a <lecretada :par~ 
serviços reproductwos, destmados a rasgar horizontes Iar
g.os e luminosos para o Brasil de amanhã. 

No quadriennio ant~rior foi o problema enfrentado~ Ve
daram a inscripç.ão de novos contribuintes para. o montepio.· 
O ~P.creto n. 11. 447, de 20 de janeiro de 1915. elaborado pela 
Re1ator deste orcamr.nto e referendado por todos os Mínistros. · 
difficultcu as aposentadorias. Exigiu dous exames medicos~ • 
eff ect.uados poi> commissões differentes e com o intervailo 
de tres ineze~. Si forem divergentes os pareceres, intervirá. 
uma tet'ceira junta de profi$sionaes. Varios funccional'ios. 
que se salüram bem no primeir-o caso, melhoraram muito e 
foram julgado;: válidos no fím do trimestre. Arrependei-am
se outros dura'hte os noventa dias dé ocio e regressaram es
pontaneamente :l reparticão. desistindo da segunda provà"'de 
invalidez . -

Complete-se a reacção opportuna, extinguindo a reforma 
voluntaria, anti-republicana, indefensavel .. O militar, ainda 
robusto~ sadio .e relativamente mo~o, contando na média .411, 
annos, declara que não servirã mais o Estudo, porque não 
quer; e o Estado nãb o submette á inspeccão de saude; li
berta-o logo dos deveres profissionaes. assegurando-lhf' ainda. 
vencimentos elevados. Entretanto, o civil, si lhe não é favo
rave1 a dupla verificação de incapacidade para o labor diário, 
ou volta á secrf'taria. ou caminha para a misP-ria. 

«'rodos' Rão i~naPs perantfl a leb. 

Si do ~studo das proposta:; i-;imult.aneas passarmos á ana~ 
lyse das offm·eddas pP.los Minist~rios .-Ja Marinha. e da 
Guerra, eúmparadns nom orçnmont.os succossivos, o r~S!Jltado 
traduzirá continuo íiesenvolvimenln da!'5 rlespezas m1htal'es. 
rm ront.ra~tf, com M t>xl'mplog dor; pailrns europeus. 

'raln"Z a srn'JH'f!1.U provenha menos da verdade do que dD 
facto d.l' se r.lahol'nl't•m !eis nnnnns trnrlfoionalment.e incom ... 
plda~. rf"l~gndai-· para dMrr.t.ns aspeciars despezas avuI-
1 adn.ei. 

Em lorln na!'io o~ ;ü~r1smn~ niin deixam d" 1'er imprA~
.:;fomm!.es. 

!!)18. (0 .Brasil na Guerra): 

:\farinha e Guerra ..... . 
· 1 9 t 9 (Armisticio) : 

·Marinha e Guerra ..... . 

Our1i 
300:000$000 

500:000l;l000 
1920 (Paz~- : 

Marinha e Guerrri. , . . . . 1.800 :000$000 
·l92~ (Liga d?.S Na('.õe~) : · 

Maril~ha, e Guerra. , . . . . f. 800: 000$000 

Papel 
118. 810 :000$000 

129. fl,Oi : 000$000 

·159. 085: Cl00$006 

1ô0.104:000$000 
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. ... 
De accôrdo t om os precedentes. resolveu a. Commiasão 

de Finanças Offerecer ao estudo da cámara a proposta. do Po
der Executivo, e completal-a, .por meio de emendas durante 
as discussões regimentaes. , ' 

A importancia votada par~ ! 920 foi a seguinte: 

Em ouro . . . . . .· .... . . ......... . ... . 
: i Ero papel . . . , . . . . . . . . ... .. ...... . . . 

48.718:031$040 
136~576:449${96 

• 
Para 1921 foram propostos os seguintes algarismos: 

Em ouro .. . . ·' ..... .. ............ . 
Em papel . . . . . . . ... . ... . .. . ..... . . _. 

48.917:570$9.23 
148.269:399$569 ,, 

A propostá apresenta, assim,. differenca:, para maiá, quer 
em ouro, quer em papel, .a saber: · -

Em ouro . . . . . . . ... .. ... . .•.... . ... 
Em papel . . . . . ... _ . . . ..•.......•..... 

:-"'/ · ~~ · differenças assim se justificam·: 

199':539$883 
1i .692 :9Got373 

Verba iª· - -Jtiros, amortização e mais despezas da di
vida .externa - Ausmento de 3()91!419$112, ouro, para juros· 
e oommissão de títulos emittidos, na totalidade de libras 
709. 294-"6-3, para ··resgate de títulos d\escission>. 

Verba .2ª - Juros e amortizacão do empresdmo externo 
para ·o resgat~ de titulos das estradas de ferro eneamnadas 
- Reduccão de 2-18 :612$477, pelo respte de títulos no ~valor 
de t 608 . 700-0-0 e resp.ectiva conumssão. 

Verba .~ª - .Juros e amortização dos emprestimos inter
nos - Angmento. do :,, Ri2 :150$ pela ínelusão doe juros de 
5 %, na lol.alidade <le 1-1. 698 :7-00$, sobre o capital das apo
licP.s emi tl.íclas para J iqui<lac·'º de compromissos do Thesouro: 
-re~cisí!o de contl·nct.os para C'onstrucQãO dP- J>Ortos; encampa
r.ão da Estra<ia rlr F«'rro Ther<>.zopoU5: subven~ão pela cons-
1 rutcão d11 ca ~reira. r estaleiros da C',ompanhia nacional de 
Navegação Costeira e para attender a. despezas dos ministerios 
<la Marinha. GuP.rrn e da Viacão; deduzida, porém., a ímpor
t.nncia de ~. 886 .. : 550$ pela reducção n. 20. 000 :000$, em apo-

• lices nominnlivns do capital para enc.ampação da Estrad~ de 
Ferro Noroeste do Rra~il, e pela suppressão da verba de 
S.000 :000* para - - Juro~ de apoiices para liquidação d~ de
(1.rit e juro·a d" -out.r-os titulos não convertidos. 

Verba 5" - In~tivos. pensionistas e beneficia.rios do 
montepio - Augmento de· i i. 300 :000$, sendo· i. 000 :000$ para 
«montepio~ e 200:000$ para «aposentados~ . 

Verba 6ª - Thesouro Nacional - Al,lgm.ento de i01 :600$. 
papel. sendo 21 :600$, gratificação a mais seis dactylographos; 
36:000$, _para acquisição de m~is um. n.ovo automovel para o 
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·Minislerio, e 50: 000$ para reforço da subconsignação - de3-
pezas diversa.:; - material - visto. ser insuffíciente para 
orrorrer ao pagamento .de c.onsumo de luz e energia eleetri
r.as, além das outra!S .despezas a que se destina a referida sub
c0nsignação, e de 8. 733 :248$. ouro, de accre3cimo -Oe despeza 
e.oro o aluguei do predio da Delegacia em Londres e 'das de
mais ~ccessorias. 

Verba 7• - Tribunal de. Contas - Augm,ento de 6:270$ 
_para. reforco de su~onsignações do· material e gratificaç!lo 
a ma.is um dact~lcgraphc. 

Verba s11. - Recebedoria do Districto Federal - Aug
mento de 358 :i20$ em virtude da reorganizacão determinada. 
pelo decreto n. t4.132, de i.2 de maio de f 920. ~ para grati
fioaoã·O pelo serviço de organização da escripturação por par
tidas dobradas. 

Verba 9s - Caixa de Amortização - Augment.o de 22 :880$ 
por ter sido ineluido o ,pessoal da Caixa de Conversão, man
dado incorporal" pela lei n. 3 .99!1, e decreto n. U.066. de t9 
de fevereiro de 1920, sendo: um eseripturari-0, 6 :000$: um 
conferente. 8 :000$; dous serventes, 4 :680$ e a~fYTnentada dP. 
1 :000$ Si dotação para murninacão e forca electri-0as em ecm
seoquencias da installa~ão do elevador. e 3 ~000$ para o servico 
ije organizai:ão da escripturaç.ão por . partidas dobradas. 

Verba .10• - Casa da Moeda - Au1?mento de 239:400$. 
papel, e 50 :000$, guro, destinados a refoTcar. div.er~s ~ub-
consiQ'm1cões do material, insuffieientemenfe votadas: para 

. material e confecção de sellos e outras formulas de fre.nqnia 
e ch~oues postaes e para o serviço de organização da eserl-
ph1racão por partidas dobradas. · 

. .... . 
Verba 1..f." - Imprensa Nacional e DU:rrio O,lficial - Aug

m~nt.o de 920 :560$, sendo 2 :160$ pela inoorporacão ads ven
cimentos t:ios encarregados <le modelos da jl.Tatifieacão que 
lhes foi eoneedida em virtude 'do art. t23~ da. lei n. 2·. 738. 
dP. 4 de janeiro de 1913: 9H :200$ J>ara re1oreo da consigna
ção rniateriab, e acquisic,ão de machinas «rnonotypo> e ou
tras, e 7 ~200$ de gratificação para o serviço de eseri-pturaolo 
uor partidas dobrada~. ' 

Verba 12• - Laboratorio Nacional d.e Analyses ....:._ Aug
mento de 28: 950$ em .virtude da reorganização e:t-m do de
cretó n. 4.050,· <Ie. f3 de janelro de i.920. 

Verba f 5• -. Admin istracão e custeio dos proprios na
eionaes... - Augmento de 8():000$ para diadas e gratificMl5e~ 
ã commlssão enearregada da o:rganizacão do cadsstl'O do~ 
proprios nacionaes. . ' · · 

VP.rba 1$• - Delegacias Fiseaes - Augmento de 64 :920$ 
Para o/ serviço de organização da f":Seripturacão por partida~ 
dobra.das . 
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Verba 17~ -· Alfandegas - Augumenlo de 41~1;84$022 
c;m v]rtude. do seguinte: 

Abate-se: 
Logares supprimidos pelo decreto n. 13. 9981 de 14 de 

janeiro de 1920. 
No Maranhão - Um ajudante de 

guarda-roór • . . . · • . . ..•. , 2 :531.$691 
Na Capital Federal-quatro con

ferentes, seis segundos· escri
pturarios e dous terceirot) es- . 
cripturarios . . . . . ...... "> :1.02 :385$723 

Autoriza~.ão . para revisão .de 
quotas . . . . . . _ .......... ·! 54: 000$000 15S: 917$41.li 

.~~ .· 

Augmenta-se: 
Credito votado de men-0s para 

. 1·920 . . . . . . . . .......•.... 
Dous escripturarios do Labora

torio :Nacional de Analyses, 
incorporados ao quadro d~s 
quartos esc.ripturarios -O.a Al
fandega da Capital Federal, 
em virtude de decreto ..... . 

Importancia destinada á organi
zação da escripturacão por 
partidas dobradas nas Al-
fandegas • . . . . ..•.......• 

Reforço da consignação «IDateriab 
guarda'-moria, Alfandega <la 
Capital Federal - acquisi-
ção, reparo, etc. . ........ . 

Idem idem, Alfandega de Santos 
- ar1quisição, repar-0, etc ... 

Jflem, idem, idem - combustivel 
lubrificantes . • • • . ..•.... 

-0:000$000 

8:021$436 

34:080$000 

100 :000$000-

30 : 000$000 . 

22:000$000 20~:i01$43G 

41 :-1.84$022 

Verba 19" - Colleetorias - Augmento de 2. 700:000$ por 
ter ·3ido de 6. 000 :-000$ a média da importancía despendida 
com a percentagem dos eoll~tores e escrivães. . 

Verba 20" - Empregados addidos - Reduccão de 
42 : 203$6·i9 em virtude. do seguinte: 

Augmento: 
Para um chefe. de secção da· Al-

fandega de Santos .........• · H :47i$H>O 



c â"nara dos Oepli:ados - tmiresso em 23/06/2015 12: 12- Página 33 de 91 

SESS.~O E~I 7 DE AGOSTO D-E 1920 ' 

Para o pcssoàl da Caixa de Con
versão que não foi aproveí
ta.(fo na incorporação á Caixa 
de Amortizàcão . . . . . . . • • . . . 58 :460$000 

Severo de Souza Coelho, agente
fiscal do interior do Estado 
Bahia, ad:dido em virtude de 
sentença judiciaria. . . . . . . . . 9 : 300$tl00 

Para o pagamento de differença 
de. vencimento$ a emprega- · 
dos addidõs, aproveitados 
em logares de v.encimentos 
inferiores. de accôrdo com o 
n, 22, art. 67 da lei n. 3. 991, 
de. 5 de janeiro de 1920... .. 17 :226$778 96 :457$938: 
.,Reduccão : 

Empregados que foram apro
veitados: · -

Ren,jamin Cesar Carneir:o, Alfredo 
Clodoaldo Vieira, . Alfredo 
Dias- Machado, Antonio Gon

" çalves ·Mergulhão. João Ri
cardo da Costa Drummond, 

· José Honorio· Menelik, Raul 
· Carlos Noronha e Silva e 
Eduàrdo Francisco cos San-
tos. . . .. . .... _ .. ~· · ..... . 

Fallecidos: Raymundo Seabr~ de 
Lima e Pacifico Soeiro . . . . . 

Pertencente. ao · Ministerio da 
Justlça : Aureliano do Ama-
ral. . . . . ... ... ..... ..... . 

Importancia · votada sem a.ppJi..,. 
cação.. .. . ............. .. . . · 

F.m.pregadps aproveitados na Re
cebedori~t do Districto Fe-
dera.l . • ... . ..•.......... 

li3 : 465$d i 9 

· iO :951~468 

9:600$000 

625$000 

74:020$00() 138:: 661$5871 

Differen~a para menos.. . . . . . . . . . . . . . . . . · 42 :203$6.\9. 

Verba 2iª - Fiscalização e mais despezas dos impost~s 
de consumo e de transporte ·- Augmentq de 3. 400: 000$ para 
porcentagens, diarias, etc:., por ser insu ffíciente a verba. que 
i f'.m sido {'Oricedidà. · .· ·· : · 

Verba 22" .:...... ~<\judas de custo - . .-Augmento de 100:000$ 
para attender á!; . C.espezas de transporte, etc. 

Verba 28" :...._ De:;pezas cwentuae.s - Augmento de 
100 :000$~ ourõ, para reforço do credito nessa. esP.eeie. 
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UNAESDA: ~ 

Verba 30 .. - Reducção de 50:000$, ouro, e de 3.000:000$, 
papel, em virtude do art. 77 da lei n. 3. 99i, de 5 de ja
neiro de 1920. 

Verba 32'" -- Obras -· Reduccão de 310 :000$, pela elimi
nação das importancias de. 300: 000$ e fO :00.0$ destinadas, re
spectivamente, a reparacões e mobiliario do palacio Guana
bara e concer~os no e"iificio da Delegacia Fiscal do Maranhão. 

Finalmente~ reducção de i30 :680$, veJ"ba destinada á 
Caixa de Conversão, que não figura na proposta por ter sido -
supprimida. ... 

A Commissão de Finanças. consider~do que procedem as 
alterações suggel'idas pelo Poder Executivo, é de parecer seja 
submettido ao estudo e á. approvação da~ Camara dos Depu
tados o seguinte projeoto de lei: 

/ 
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SESSÃO EM 1° DE .\GOSTO DE '!920. 2!H 

' Art. 2.º E' o Governo autorizado; 
1°; a abrir, no c:x:ercicio de 19'.2i, creditos supplemen

ta_res, até o maximo de 5. 000 :000$, ás verbas ind'icadas na 
t.al::lella B, que acompanha'\a presente proposta. A's verbas -
Soccoros publicos - e - 'Exercicios i"indos - poderá o Go
Yerno abrir credites supplementares em qualquer mez do
c:xeroicio, comtanto que sua totalidade, . computada com os 
demais creditos abertos, não exceda do maximo fixaào, 
respeitaàa, quanto á· verba - Exercícios findos - a disp0-
sição da lei n. 3. 260t cte 3 de setembro de 1884, art. H . No 
maximo f:iixJado pQr este a.rtigo não . comprehendem os cre
ditos abertos aos ns. 5, 6, 7 e 8 do orçamento <IC> Ministerio 
do Interior e ns. i, 2, 3 e 4 do orçamento do Ministerio da 
Fazenda; - . 

2º, a liquidar -0s debitos ·dos banco!', provenientes de 
auxilio á lavoura; . 

3º, a conceder o premio· de 50$ por tonelada aos na
vios que forem eonstrtiidos na Republica. e cuja arqueação 
seja superior a 10 toneladas. podendo abrir os cred.itos que 
forem. neeessarios. · ~ · 

Art. 3~º' Fieàm approvados os creditos na somma de 
2. 090 :955$536, ouro, e 65. 375 :950$761, _ papel, eonstantes da 
tabella A. 

Sala das· Commissões. 6 ·de agosto de 11923. - Alberto 
Maranhão; I;>.residente. -· Car'los . Maa:imiliano, Relator. -
Octavio Maflaabeira. - Sampaio ·corrêa. - Oscar Soares .. 
- Cel,so Bayma. - Souza Castro. ,- .Cir..cimito BrQ(la. -
Baithaz.ar P~eira. - A. Carlos. ,. 

TABELLA A 
r; 

Leis ns. 589, de 9 de setembro de 1850, ' aI't~ 4°, § 6°; e 2.MB,· 
de 25 de· agosto d!3 i8'13, ~- 20 . 

Credito~ abertos de i de janeiro de i919 a 12 de abri! 
de 1920, 'por ·· cónt~ do exércicio de 1919: . , 

MlNISTERIO DA JUSTIÇA E NE
GOCIQS INTERIORES 

i 
Decreto n. 13. 254, de Í f de 

fevereiro de. 1919 

Abre . o · credito .especial de . 
4:200$, oúro, para pa-. 
gamento ••do · premio de 
viagem ~o· engenheiro ci-. 
vil Flavfo Torres Ribeiro 
4a Castro . . . . , . . . . . . ... 

\. .· . . 

' 

' 
. Papel 

,- . 

~ 

.f :200$000 
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Decreto n . 13 .390, de 8 de 
j"aneif'o de .ffU 9. · . 

Abre o credito especial ·de 
' 1.13 : 937$590, para aUJ.:i

liar a. despeza com a ma
nutenç-ão <le 167 escolas 
oreadas no Estado do Rio 
Grande do Sul. ........ . 

Decreto n. 1 .~. 436, de 22 de 
Ja.neiro de :1919 

Ahre o credito de 4 :200·$, 
ouro, .para oooorrer ao 
:pagamento tlo premio .de 
viagem concedido· ao tia....:. 
cbarel . Alexandre José 
Barbosa Lima.. _ ... .... . 

J)ee,·eto n . . -13 .460, de · .5 de 
fe?.>ereiro de 1919 · 

Abre o credito especial de 
17·5 :900$160, para auxi
liar oespezas effectuadas, 
em 1918, · com a· inanu~ 
tenção de escolas creadas 
em zonas de nucleos co- · 
!oniaes no Estado de San-
ta. Catharina .... . ... . . . 

ner.reto n. ,, 3 - .f.61, de 5 de 
frn·ereiro de 1919 

Abre. e• credito especial de 
4 :200$, -0uro, para pa

. gamento do premio · de 
viagem concedido ao 

· bacharel P e dr p Sá, 
::.lumno laureado, da tur
ma de 19:!.4. da Faculda

. de dP. Direit.o do Recife •. 

De:·1•eto n. 1.~ .494, de 5 de 
· niarço de 1919 

Ouro 

" .ii 
:.,r 

. 1-i •• 

. ......... .. ,,-

4:200$000 

. ' .. • .... . .. .. 
' 

4:200$00() -

Abre o credite-' · de 82 :800$, 
suppiementar á verba · 
n-. 13 do art. 2º da· lei ae 
orçamento. do e:iercicio_ 
de 1919 . . ·. . ..... ~. · ..... , . · .. ..... ... 

Papel 

/ 

1·7 5 ~ 900$i 66 

\ 

. \ . 
' .,, 

.8 
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Decreto n. 13-593, de 7 tk 
-· nza'io de '.I 94 9 

:\J.Jre ·o credito extí.'aordina
rio de 206:645$997, para 
pagamento · de despezas 
realizadas em 1918. em 
consequencia da epide-

. -mia da grippe que rei
nou ultimamente nesta 

. Capital, noL Estados e 
no Territor10 .. do ·Acre .. 

Dec1•eto n. 13. 6/i.5, de 13 de 
junho de 19.J 9 

:Abre o credite•. extraordina
rio de 5.000:000$000, ' 
para auxiliar ~s popu
l~ções flagelladas de di
versas zonas do paiz, 
para · assegurar a defesa · 
sanitaria dos portos e 
proceder á prophylaxia 

. de · molestfas que reinam . 
em varias pontos da Re-
publJca . -. . . . • . . • . · 

· lJer.r-eto .r~ .'. J 3. 656, de 25 de 
junko <k· 1919 . 

Abre o credito de 490 :520$006, 
supplementar á verba. 
n. 34, do art. 2º da · lei 
de orçamente· do exerci
do áe 1919. ~ . . . . . • . 

lJec?·eto n. ,f 3 . 821, de 22, de 
(JUtubTO de if 9.f 9 . . 

~'\br.e o · credito de 4 :200$, 
~- · ()Uro, ·P.al'.ª p_agam~nj,o do 

Ouro Papel 

"16:000$000 

' / . 

à li ...... ........ . .. . 206 :945$997 

5.000:000$000 

490~520$006 

'\ 
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,-

premio de viagem confe
rido ao arumno laureado, 
da turma de i 915, da Fa
culdade de Medicina do 
Rio de Janeiro, Dr . . Joao 
pe Souza Mendes Junior 

DeC1'eto n • . 43 .. 944; de · 3.1 de· 
deze'Tltbro de /949 

Abre o cr~dito extraordinario 
de 1.240:763$621,. ;para 
auxiliar ás populaçõe& 
flagelladas ~de. diversas 
zonas do paiz, · para ·as
segurar a d~fesa sanita
ria dos portos e hara 
proceder â propbylaxia 
de molestias que ' reinam 
em varios . pontos do pa.iz 

. Deet"eto n. 18. 945, de !U de 
- de:;embro de ·f 919 

Abre, por conta do exer
cício ·de 1919,, º·' credito 

; 797 ;54$$-386, supplemen..: 
tar ás. verbas 5ª, .6ª, 7ª 
e 8.. do art. · ze da lei or
çaméntaria vigente, para 
deSpezas coma prorogação 
da aetual sessão do Con
gresso -Nacional até 31 

· de dezembro -de i9! 9 . . . 

· MlNIBTJmio DAS RELAÇÕES 
EXTERIORES 

Deereto ·n. ! 3. 738, de !7 de 
outub,.o de 1919 

' 
Abre o credito supplementar 

' de 42: 500$, papel. á ver
ba. t ª - · Secretaria de 
Estado· -. . do art . 24 da 
lei n. ~.674, de 7 . de 
janeiro de 1919 ... . .... . 

Ouro Pa.pel 

4:200$000 \ 

. . 

. / 

'· 

-

.. . . . ... . .. . 797 :5.t8'386 

i6:8.00$000 ·· 8,H8:ft5f750 

• 

• ••••• ti • " ••• 
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Decreto. n. -14. O/ 7, de jl de 
janeiro de 1920 

Abre o credito especial -de 
i 73 :155$536, ouro, para 
pagamento das despezas ~ 
relativas á contribuição 
do Brasil 'Para a :Liga 
das Na~es ... ;... .. .... 173:15~536 

173:155$536 

MINISTERIO DA MARINHA 

Decreto n . 13'.6-/4-, de 24 de maio de -1919 
Abre . o credito especial de 100 :001)$, desti

nado á realização de operaeões relativas 
aos terrenos -de prQpriedade nacional e 
sob a jurisdicção do mesmo ministel"io, 
eID varios Estados ...... ·~ ....•• 

Decre_to n: 13.8-19, de 16 df3 o~tulwo de 4919 
Abre o credito de 2. i 68 :-i77$358, pape&, 

para pagamento de despezas de cara-
cter · extraordinario realizadas no ~ 

·riodo de 31 de julho de i9i7 a 18 de 
junho de 1919 ................ . . 

Decreto n. 18. 960, -.de !U ·,de dezembro 
· · de 1919 

Abre o credito de 403 : 597$500, psra oooor
rer a diversas despezas a __ cargo da Ma-
rinlla . . • . • . . • ·• . • . • • • • • . • • · 

Decreto ns l8.965 A, de '1 de·-janeiro 
de 1919 

Ab1·e o credito - especial de 19·:690$, pat"a 
execução do dispoato no art. iO da lei 
n. 3. 674, de 7 de janeiro ·de 19!9 • • • . · 

MINISTERID DA GUERRA 

DeCTeto ,,:. 13. 46!. de 29 de 
janei,.o de .f 9.f 9 

Abre creditos especiaes para 
a .. execu~ão dos serviços 
de que trata a alinea e 
do art. 54 da lei n . 3.67.l, 
de 7 de janeiro de i9i 9. 

ouro · 

42:500SOOO 

' · 

iOO:OOoeoOO 

., · -··--·~ 

. !.!68:4118351 . 

. tt:6908000 

2.891 :'18leR$ -
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Decreto 11. 1tJ .!H9. de · 26 de 
março de 1919 

'.Abre · o credito de 69 :096$771, · 
supplementar á." verba i • 
- Administra.cão - do 
orçamento para o exer
cicio de 1919 . ~ . . . . .• 

Decreto n . 13 -534: rle . .2 de 
abri~ de 19.f 9 

Abre o credito de 39 :884$644. 
supplementar á· verba 3ª 
do ar t. 35 da Jf'J n. 3.674; 
de ··7 de janeiro ultimo .. 

. Decreto 11. . 13. 666, de 25 de 
junho de :.f 9.f 9 · 

i 
Abre o credito de . 44 :9·'1"0$, 

su:pplementar á verba 7" 
- Sierviço de Saude -
·d o orcamento ;para o 
exercicio actual . . .•.... 

Decre~o n.· i/3. 692, d.e :16 de 
.iulho de ··19#9 

Abre o credito especial · ·de 
· i35 :231$846, para paga. .. 

mento de <lespezus ·con
cernentes á verba 1 ª do 
art. 36 da lei n. 3 .674, 
de 7 de janeiro de 1919 

Dec1•eto ri. / .1.69/i, de 16 de 
julho de · '1919 

·:Abre. o credito especial do 
115 :340$, para attender 
ao :pagamento de <les
_pezas com o pagamento 
d~ diarias, em 19!9, aos 
o:..1erarios das officinas de 
alfaiates e corrieiros <ia 
Inteudericia da Guerra .. . 

~ ... 

. f 

Ouro Papel 

69:096$77! 

39:884$644 

44:910$000 

135:Z3'1$84ti 

.. . .. ... .. . ... .. .. 
·so ::ooo$o.oo 5.·404:463$261 

. · .. . 
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SESS.iO EM 7 DE .\GOSTO DE 19.20 

MINISTERIO DA VI.AÇÃO E OBRAS 
PUBLICAS 

Decreto n. 13 .5./3, de :19 de 
· março de 1919 

Ouro 
Abre o credi.to de 70.2:064$, · 

destinado á reparação do. 
leito ·e obras · d' arte de 
toda a. Estrada de Ferro. 
Rio d'Ouro ... ..•• .- ... ,; .. . .... _ ..... ' ... 

Dec1·eto n . -13 .532, de .2 de 
abril de 1919 

Abre o credito extraordinario 
<le i . 200: 000$, para at
tcnder á despeza com a 
restaural}ão urgente "do 
material fixo . e rodante 
da Estrada _ <le ·Ferro 
Oeste de· Minàs ......• . .. 

Decreto n. 13. 578, de 7 de . 
maio de 1919 ·. - '\ ' 

Abre o credito. extraordinario 
de 3.000:000$; ·.para o 
inicio de obras desti
nadas a minorar os sof
rfrimentos dos sertanejos 
do Nordeste, actualmente 
assolado pelo 'flagello da 
secca... . .. . --: .. ~ . .. ,: ... 

Dec1•eto · 11. . ·13. 579, de 7 de 
maio de. 1!N9 · 

Abre o credito · extraordina
nario-de 50 :000$ desti
nado aos trabalhos de 
experiencia do appare
lho «Grelhas · Rotativas 
Prado Fill;10» •• · • • • • 

Dec'r eto ·n. ./ 3. 580, de 7 de 
. · · · maio de ~9·19 

· Abre o -credito . e.x:traordina.,.. ; 
rio de 50 :000$000 . para 
atterider ás despezas com · 

·a censura postal no· cor
l'(mté exercício • • .•.• ••. 
C. "'."""!Vol. V. 

......... • ... . 

' 
. "' ....... :. ... . 

... " .......... . 

.. . 
'·· 

. .. ._ .... • '~• ..... ~ - ~ · :· 

Papei' 

.J 

2S7 

702 :064$000 

1:200:000$000 

3 • ººo: 000$000 

50:000$00(} 

50:000$000 
!7 
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Deàeto n. 13-58·J. de 7 de 
maio de .f !Í19 

Abre o credito de 2.000:000$ 
Ouro 

· afim de occorrer ás des
pezas com os serviços a 
cargo da 5" divisão pro
visoria da Estrada • de 
Ferro Noroeste .do Brasil ~· ..... 1 .. -~- ·-- ~+ .. ~ .. 

Decr.etü n; J 3 -614, de :u. de 
maio d~ 19·19 · 

'.Abre o credito de 50 :000$ 
para execução das me-· 

:.• .. 

didas constantes do de- - .... 
ereto n. 13.·51.5, de 22 
.de março de .19i9, e 
conservação dos . mate-
riaes sequestrados ~· .. ·: ·.·.·: .•. _._._ .... ~ ...... .!.. ...... 

' . . . . i 
Decn-eto n- -13 .6'18~ de 2- de 

· · .· julho· d~ } 919 - . • i · · - , 

'.Abre o credito de :1.800:000$, , 
· ouro, . para pagamento da 

uma prestação contra- · 
. ctual á Compagnie Fran- · 

çaise du Port de Rio 
Grande do $ul. .. • •. ,• •.. • • 1.800 :000$000 • 

Decret(): n. 18 .689,. de 9 de 
julho d~ J949 

Abre o credito · de 800: 000$ 
para construc~ão do pre
dio destinado aos tele_. 
graphos da cid,ade de 

1 • Bello lio·rí.so~te .• •..•• , :~ ·• 
-., 

Decreto n. 43. 7~.f., de 14 ae 
~·. ·>·:·:·:.-........ ·~ 

agosto de 49.f9 · 
, -Abre os creditos especiaes de 

2.800 :000$ para despe
zas urgentes com a con
strucção e prolongamen-
to ·de linhas ierreas nos 
Estados do N c-rdeste. e 1 : . 

·de i.200 :000$000 para . 
acquisição de material. 
fiXo e . . rodante para as 
me-s~~a ~stradas. .. . . . . . . 

• ••• • .. ~ ~ ••• < •. -~· •• ' ••• 

Pa];}el 

50_:,®0,$.(J_Q_Q 

_t,_ ~-09_0 __:_0~_0$00Q 
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Dec;•eto ?i. / 3. 801, de 9 de 
outubro de 19,19 

;\bre o credito extraordinario 
de 400 :000$·, para at,.... 
tender ás despezas com 
os ·estudos da Estrada de 
Ferro Rio Negro a· Caxias 

Decreto fl. 13.829, .de 23 de 
outubro de 1919 

Abre o credito extraor.fünario 

Ouro Papei 

400:000$00Q 

de 5.000:000$; .·para a 
continuação das . obras. 
destinadas a minorar os 1 
soffrimentos <los -serta..:. 
nejos do Nordeste, actual~ 
·mente .assolados pelo . fla-
g~llQ ~a secca ;i •••••• . •• . ~ • • • • • • • • • • . • • • 5. 000 : 000$000 

Decreto n. 13 .830, de 23 de ·~- , 
:mtub'l'o de / 9-19 . 

Abre a·credito de 22.()00':000$t 
para àttender a . despezas 
da Estrada de Ferro Cen-
tral do Brasil ........ ~ .. 

Decreto ·n ·. 13.857, de 5 de 
novemb~o de 1919 

Abre o credito ·extraordii:lario 
de L 025 :000$, para : at
tender ás despezas d~ 

. Estrada de Ferro Noroes-te do Brasil ........ ,. .. ~ . 

Dacreto n. 13. 885, de 25 de 
novemb_ro de 1919 

Abre o credito de tl'O :0'00$, 
para continuação das 
obras de saneamento <la . 

.. .• ..... ~ • • • • • 22. 000 :-000$00Q 
............ 

........ " ... . ,. . i. 025 :000$000, 

Baixáda Fluminense... . • . . · . . . . ... ... . 50 :0_00$000 

'· i.800:000,$000 .40.327':064$000 
--- - ... -~ 
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260 ANNAB;B DA CAMâRA 

MINISTERIO DA AGRICULTUR-·\ 4~DUSTRIA E 
COMMERCIO 

Decreto n. 13. 500, de O de março de 191 g 

'.Abre o credito de 250 :000$, destinàdo ao pa;: 
gamento de súbvenção devi4a á Compa
nhia Auto-Viação· Goyana, para con
strucQão <la estrada de rodagem ligando 
Ronca.dor, ponto terminal da Estrada de 
Ferro Goyaz, á capital do Estado de Goyaz 

' Decreto n: J 3. 528, de 27 'de março de 1919 

Abre o credito extraordinario de 300 :000$, 
para attender a des'Pezas do Commissa
ria<lo da Alimentação P.ubhca no cor-
rente anno . . . . . . . . . . . . . ._': . . . . . . .. ....... . 

[Je_creto n. 13.588, de 7 de maio'dll/919 

~<\bre. 9 credito de 115 :000$, .para pagamento ., 
de premios a. Felisberto Coelho~ ~omo 
plantador de trigo no Estado <lo . Ri<J.. 
Grande do Sul, nos annos de !912, 19!3 
ei914 •................... ~ ..•.....•. 

Decreto n. (3. 591, de 7 de rnaio de 1919 

:Abre u credito de 30 : 000$, para occorrcr ao 
pagamento a Avelino Machado Borges, da 
prcmios como :plantador de trigo no Es
tado do Rio Grande <.lo Sul nos . annos 
de 1911 e 1912 ....•.....••... .•...... 

:;f: .. 
Dec1·cto n. 13. D92~ de 7 de maio de .f 9.f 9 

Abre o credito de 19: 159$90!), .para altender 
ao pagam~uto de vencimentos de lente . 
. cathedl'a.lico da Escola Superior de. Agri
cultura e Medicina Veterinaria, Dr. Ar
thur do Pratlo, no período de 9 de. no-
'\'Elmbro tlc 1918 ....... · .••.••••..••••••• 

Dcc1'Cto n ·/ :J. {j94, de 9 ·de maio de / .'Jf.'J · 

Abre o credito de 70 :DOO$., supplementar á 
sub-consignação «Acquisii;.ão de vaooi
nas, etc.». <la verba .15ª do art.. 96 da 
lei n. 3.45.i~ de 6 de ja.neiro de 1918. 

... Papel· 

250:000$000 

3{)0 : OOOlOOO 

... 
.45 :000$0)JO 

30:000$0'00 
t 

r 
19:159$~99 

70:000$000 
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SESSÃO EM 'i DE AGOSTO DR 19:20 

Pa.pel 
Abre o credito extraordinario .de 1. 500 :00-0$., 

para t.ornar eff ectivo o emprestimo · de 
igual importancia á Companhia Carbo~ 
nifera de Urussanga..... . .. . . . . • • . . . . • f.500:00'0$000 

DeeJ·c.to n. 13. 80:S~ de 1,1 <le oiuu-b1·0 
' de 1919 -.. 

A brê o credito· de 150 :-000'$, .para attender a 
despezas com o custeio (pessoal e ma
_terial) .da Escola Normal e Profissional 
«Wenceslau Braz», no :periodo- <le 1 º de 

·agosto a 31 de dezembro de 1919 ... . . . 

Decreto '1l. 13. 8·17~ de .f!i tle" ou.tub1•0 
· . de 1919 

Abr·e o eredito espeei;il de. 200 :000$, para 
attender a d'espezas ào · Cornmissariado 
de Alirnent~ão, ·no corrente exercicio 

'..\oilNTSTEP.TO D:\ FAZEND . .\ 

Decreto ~L. 43 .473, de . ÚJ dB 
feve'l'et°ro de 1919 ·· · 

150:000$000 

200:0ll0$000 

2.564:159$999 

ouro Papel 
Abre o credito especiaJ de 

G :000$,· ouro, para · pa
gamento da ajuda de 
custo devida a Marie. de 
Belf ort Ramos. po1• . sua 
prómôção a 1'" secreta
rio de legação. . . • • • . • 

/) f!c i•eto n. J3 .474, de '19 de 
fevereiro rle 1919 

Abre· o credito especial · de 
6 :000$, ouro, _para .pa
gamento da ,,..ajuda de 
r.usto devida a Arminio 
de Mello Frarico por sua · 
prorucção ao cargo de iº 
secretario . de legação , . 

6:000$00() 

6;000$000 
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Decreto n. {3. 492, de 5 de 
11W1'ÇO de ·f919 ·, 

;Abre o credito especial de 
i 4: 500$645, papel, para 

. occorrer ao pagamento 
de differenças· de pen
sões de meio soldo devi
das a D. Francisca de 
:Mesquita Teiles . . . • 

Decreto n. 13.547, de /6 de 
abril de 1919 

· i\]Jre o credito especial de 
9 : 000$, ouro, para pa
gamento a D. Alice AI-

. ccforado, da ajuda de· 
custo que seu fallecjdo 
marido, o m inistro ple
nipotenciario A 1 f r e d o 
Carlos Alcoforado, dei-

. · :xou de receber ·por sua 
remoÇão pa'ra a · Legai;ão 
em Havana, no anno de 

· Ouro 

... , . ....... .-

. ' 
,· 

\ 

1915 . . . .. ..... . 4.. •••• ~ 9 :000$000 

'J)ecreto n . -13 .548. de 16 de 
· abril de 1919 

~~ 9 crcrJito e~pccbl de 
H :OU2~214 pnrn rel'ti
tuir no Dr. Vicente Sa
raiva de Carvalho Neiva 
o imposto qu.e lhe foi 
desconlado quando audi
tor geral da Marinha 

'Decreto 1i. .f 3 .585. de 7 de 
maio de J 919 

~re o credito especinl · de 
9 : 7 69$51 ·~ para occorr.er 
ao pagamento de prc.n
sões de meio soldo e 
montepio, devidas a· DD. 
Delphína Hr.nriqnetá 
Vlll:ndas Gtirr cxo Fcr~ 
reira e Honorina Celeste 
Yalladas ~arroxo •. -·-·. _._.; -. 

... 

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

.. 

~--•-•-•-•~ •:e .. •_• ... •_•;•:. 

P~pcl 

1i:500$645 

.•.:.:."l • .• ;.,..1 

-· . 
; ~· . 
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a:Essão EM 7 o E Aoos'l'O n-E i Gzn 

Âbre o credito especial de . 
6 : 106$666, para paga- . 
mento de pensões de 
montepio a que tem di
reito D. Anna Alves ds. 
snva .. ~ ·.···:.• • .. ••· .. ·~ ·~~.H•-·'· ~ · .· ~ r•·:·-~ : ~· · · . ... :•:•:·-=·: 

v~~ n. /S.616, ~ jS ae 
l i JMia àe /1119. . . 

~e o . credito especial de ... -· 
i :276$920,- para paga
mento das c!iff ereneas de 
:vencimentos devidas · ao 
:fiel de armazem, · ext.in-
ct.o·, .. da· Alfandega da ci
dade do· Rio Grande. Raul. 
C&.rlos de Noronha e Sil-
:va, ·e relativas aos exer- · 
cioios de 1916 ·a .t~t8. ·. : -;.-.:·:-:-•:-· ~- - .:.-.~·=-:-::··~ · ·-- -. . 

rAhre o eredito espeoinl de : ~ 
. i :1t2$508, para oocorrer . :~ 
· ao pagamento ·de diffe- .. \.. 
ren.eas de vencimentos ao 
fiel de armazem, extin-
cto, da Alfandeg~ do 
Pará, José Florencio No-
gueira, e r~lativas aos 

· exeroioios de i917: e 19t8 :········ -:•·· . :.-:·": ·~·~ 

!/Jec·N#o ti.' l:t.'Jli, de ··e .de; 
agosto de 194 9· 

Abre o . cr.edito especial de · 
· i o : 800$·, para occorrer 
ao paga.n;J.entc do pre-. 

-mio . a que tem direito · 
· Viéente dos Santos Ca- · ~ 

r naco & Cômp., pela con- .. 
strueoão, em . seus esta- · ::. 
leiros, do ~utter> deno- . . -. 

6.:tOQ66S 

\ . 

·' 

minado Batelão n.: ~t :.:•: :.-.-:.-;. ~.~- · : •. :.:.;.-.li;..,.,,,..,,' 40-:aoosooo 
. . 
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" ANNAES DA CAMAM 

Decreto n. -18.617, de -28 de 
·· maio de 1949 

. Abre o credito especial . ·de ., 
6 . f 72:654$431, para :pa
gamento á Companhia. 
Nacional de Navegaçij.o 

Ouro· Papel' 

-; Costeira, em virtude · do 
arL 162, § 2", da lei nu
mero G.454, de 8 de ja-
neiro de 1918 •••••• : ... • ...• . • -. . .. • 6-. t.72:651$43!'" 

. 2:1. :()00$000 6.227 :882$8U8 

Pal)el · 
. ' ' 

1Ministerio da· Justiça ·. . 16 :8<J0$0()0 
Minist.erio do Exterior. . 173 : 155$536 

8. HS :115$75(} 
42:500$-000 

, 2. 69i :764$853 
5. 404:: 463$26i· 

-~. 327 : 064$00()_ 
2. 564: 159$99~ 

~1 :000$000 . 6 .·227 :882$898 

Minisierio da Marinha. ·. - · · 
Ministerio da. Guerra .• • SO :000$000 
Ministerio da ·Viação . -. .1. 800 :000$000 
Ministerío da Agricultura •. · · 
Ministerio <ia Fazenda. . . . 

2.090 :955$536 . . 65.375:9~0~761~ 

TABELLA B 

Verbas do orçamanto para as quaes ·o Governo poderá ·abrir 
credito supplementar no exercicio de i92i, de acc6rdo com 
as leis ns. 589, d& 9 d.e setembro de .i850; 2.348, de 25 de 
agosto· ·de i8'73, e 429, ·'de t6 de dezembro de i896,· art. 8° ,. 
n. i; e art. 23 da lei n . 490,. de t6 de dezembro _de i.89'1, .a 
lei n. S60, de M de dezembró de i898i art. 54, n. i. .. ~ 

MINISTER.IO DA JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES· . 

Soccoi"ros publicas: . _ . 
· Subsídios aos Deputados e SP.rtadores - Pelo que for pre~ 

·ciso . durante as prorogaoões. . · _ 
Ser.·1·etaria do Senado e da Camara dos Deputados - Pelo 

gerviço stenographico e de r e.dacç&o ' e rmblicaç.ão dos deQates 
dµrunte us prcroge.c;ves. · 

' . 
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.. S;ESSÃO E?vÍ 7 DE AGOSTO DE 1920 

. MINISTERlO DAS r;REf.1AÇÕES EXTERIORES 

Extram•dinm·ias no exterior. 

· MINISTERlO DA 1\IARINHA 

Hospitaes - Pelos medicamentos e utensiiios. 
Classes ino.ctivas - Pelo soldo de officiaes e praças. 
M1miç6es de bocca - Pelo sustento e dieta das guarni~ 

1.:ões dos navios da Armada. 
Murtiçõe3 navaes - Pelos casos fortuitos de avaria. nau ... 

fragios, alijamento de objectos ao mar e outros sinistros. 
Frete - Para ccmmissão de saque, passagens autorizadas 

por lei, fretes de volumes e ajudas de custo. · 
Eventuaes -. Para tratamento de officiaes e praças em , 

portos ~strangeiros e em Estados onde não ha· hospita~~ e ~n .... : · 
fermar1as , e para despezas de enterramento e · gra.tif1caço~· 
extraordinarias determinadas por !ei. 

MINISTERIO DA GUER.R....\ 

Se'j'ViCo de Saúde -. -. Pelos medica.mentOs e utensilios ~. 
praças de- pret ·: ' 

So1JJ,(), etapas e g-ratificações de ~Taças ,...;...... Pelas que· óe-i 
correrem além da importancia consignada • 

. Classes inactivas .- 'Pelas -.etapas das praças invalidas à 
soldo de officiaes e praças r~ef ormados. 

Ajudas de custo - Pelas aue se abonarem aos offioiaes 
que viaja·iIJ\ em commissões de serviço. 

Material - Diversas despezas ·;pelo transporte de tropas •. 

MlNISTERIO DA VIA9ÃO E OBRAS PUBLICAS. 

GqJ'antia de fm·os de estradas de ferro e portos. - Pelo· 
~ue exceder ao decretado. 

MINISTER!O DA FAZENDA 

J·u1•os ·e ,amortização e r;:iaf.s·.~spezas da divilta exte1"1la ·~ 

. Juros da divida interna fund.itt:J.a - Pelos que. occorrerem" 
no caso de fundar-se parte <la -divida fluctuante .. ou. d.e se 
fazerem operações de credito. · 

Jurn.~ e arnm•tiza.çíJ,o dos emp.restimos internos. 
Jtti•ós da divida ·inscripta, ele. - Pelos reclamados alérq. · 

do algar,ismo orçado, · 
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1no.etivos, p~ttU e beTefici-ari08 íloli montejjio~ ~ 
Pelas aposentadorias, pela pensão, meio . soldo, montepio ~ 
~uneral~ quando . a consignação não for suffieiente. 

Cai:ca de Amaf'tizacão ,.._ ipelo .feitio e assfgriatura de 
)lo~s •. · · · · · • 

Recebedoria ......:, Pelas porcentagens a<Js: empregados ~anda 
~s consignações não forem suffioientes·.: - · · · · . 

· Alf andegag - Pelas porcentagens. aos empregados, ~do 
as consignações excederem ao ereditó votado. - . -
· . Mesat de·f'end<U ·e coUectorias. :--' Pelas porcentag8ru; a.o~ 
·:empregados, quando não bastar o eredi to· voia~o. · .. · ; 

- , . . · Fiscaliz~ão e mai3 despezas de impostoa, de-romumo ·e 
~e transporte _, Pelas porcentagens, 9iarias, passagens ~ 
~orte~ · · · 
~. · - Aiuda.s de é"usto.. ~ ~eias que for_:em ].'eelamadas atêm O.â 
;piantia· orçada·: . · · · " 

Juros diversos ·- :P'elas ~portancias q'1e 'for~ -pre~i&a3 
além das consignadas .. } · 

. ; : 'J11,.rd8_ .. de bilAetes M. T kesauro -: Idem •. idem.: . 
:~ ·. iJommissões e . ·corretauens - !>elo que· -for; necessari4) 
~ém <ia som.ma cone.adida.: . • · . . · · : ·· · · . 
,; ·. Juros de em~nimo:t do Cofre 'de 'Ort:iMos --; P.élos une 
· ~orem reclamados, si a sua importancia exceder â .. do ~r,ecilto 
~~~ . . . . 

' Juros . doa di:'t;ofttoa tla! Ca~. Ecoriom.icu e aOa Montes 
~ Soccorro ~ :Pelos que forem devidÓS ·.além do <>redito :vo ... 
if,ado. . . . 

. . Bzercicios f!ntlo8 · - · Pelas aposentadorias> · l)ensl>es; orde-
nados, soldos e outros vencimentos marcados em"Jei e outras 

: despezas nos caspa ·do art. ·u da 'lei n .. · 2 .330, de S de se-
!tembro de i884•: . . , 

\· .RepoBiçõei .~ restitUiç'lJe1 - Pelos pagamentos ·reclamados, 
. . ~ando :a importancia <lellas · e~9eder á consjgnação ·: · 

. . _. N· •. · i94 - .· i92~ . ... .. ~. 

. . . . . ....... f . . ' ' :_ . .. 
}lbr.e o credito especial de ,A';6SO$, para pagamento e 'fiOdfi .. 

-· tredo CavaZcanti d.4 díuiha. VasconceUo: e 1à8~ Guetle1 
· . CoN'eia Gondim. · · · . - · . · ·. · · · 

· · Godofredo Cavalcanti da Cu:J2ba Vasconoellos e ·1os'é· Gue
ijes Correia Gondim, funccionarios _do extincto .\º posto fiscal 
ijo Acre, foram conservados no :ftlnt'.Clonaliemo como · addidóa, 
~e ~cõrdo com a lei n.-_ 3_._089, de ô de Jane~ da ~9t6. ,. . 
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siSsXo ~M 7 DE AGÓ.STÕ I>E 1920 . . 

'.Até ·3i de -dezembro de. :19!8 ·receberam seus veuclmen:-
. tos, i,nciusive diarias. ~ · . · · 
:· No anno de 1919 taes diat'ias nã~°'fora~, . porém, cQnaigna
das no orcamento da· Fazenda e por isso deixaram elles de re.:. 
cebel-·as. . . - . . . . 

Requereram os citados funccionarios o pagamento da$ 
diarias e .não foi ·possivel lhes ·mandar abonai-as .. r>or nãO ba
yea verba no orcamento. 

O Sr. l'lfinistro da Fe?.enda pediu, então, ao Sr~ Presidente 
da ·nepubJica providencias no." sentido de obter çredito -pára 
·pagamento dessas diarias que 1mpcrtam em 3 :650$, de~larando 
insophismavel o direito dessas funccionarios á percepção das ·· 
citadas díarias. · · · · ~ . ~ · 

_ Em mensagem de · 9: de junho findo o Sr. Presidente da . 
Repu~lica .sol~cita do Congresso Naeional o credito "-espec~I da 
quentla referida. · . . . . .. - . 
· Tratando-se .e vantagens que, por lei, . cabem ·. a esses 
funccionarios a. Çcmmia$ão de . Fina~Q~s ·é de ~ec~~,. que seja. · 

· attendida a sollc1tacão 'do Sr.'.· Presidente da Re1>ubbca · ~ para 
'isso adoptado p-e~ Camara o-seguiu.te ·projeeto de lei:. . • -~ 

PRO.TEcrt'O DE LEl 

o ··congresso Nacfonal decreta:· . 
.. _ .. · ~t. f.D Fica o;.Governo_ autorizado a abrir, Q.elo Mirusterio- · 
aa F;i;ie·nda, o cr~d1to esp~c1al de 3:65~$ •. ·para occorrer .ao ])!- ··

'.gamento de . dHmas ... relativas -ao . exerc1c10 de 1919 e gue sao 
devidas ao encarregado · e escrivão .do 4º posto fiscal 'do Acre, 
Godofredo Cavalcanti . . da Cunha Vasconcellos ~ José Guedes 
Correia Gondim. ·: . 
· · Art. 2. º · J!evogam-se as disposições em contrario. 

Sala das Commissões, ·s de agosto de . i920. - Albfn"to Ma
ranhão, Presidente.-;-:- Qctaviu .B.OC!h.4, Relator. - Octavio Man
aabei1'a. .....- Sa:m.po.io . Cof"l'~a. - Sou::a Castro. ·- Ccirlos Ma~ 
frimiliarzo . - Cincinato Brauo.. """'.""' Bal~haza'I' PfJf'ei'l'CI. · · · 

. :MENSAGEM A QUE SB REFBJU!l· o· PAlUtCD . 

· Srs. :Membt~s do Congreéeo ·N~cÍ~nat · - . Reme~tendo~ 
vcs a inclusa exposição do 1\!inistro da· 'Fazenda;, sobre a. 
nacessidàde de.- um credito -.especial de 3 :650$,, pa.ra: occorrer 
ao pagameri,.tó. de diarias 1'elativas ao - exerc.ioiO 1passado, e 
que são ·devidas. ao enoarréga_do e , escrivão . do. extincto 4.º 
Pcsto · F isoal do Aore; Godofredo : CavaJ.canti · da-· Cunha · Vas
eoncellos e- José Guedes Corrêa Condéin. ... tenho · a honra de 
los solicitar a oompetente .autorizaoio ·pal'$ e · -abertura dó. 
alludido credito. · . . . . . · · · . . · · · 
: Rfo · de Janêifo, _9·-êie .. junl!ó de :1920~ 98• da Indep~tideneia 
~ 32º da Republica. -.~ Epitacio Pess.da. \ · . · 

. i~ . . "' .. 
. ~! ..... .... : i· 
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26& 

Exmo. . Sr. Presidente · da Republica - Godofredd ca ... 
\·alcanti da Cunha Vasconcellos e José Guedes Corrêa Condeinj 
respectivamente encarregado e escrivão· do e:rlincto 4° Postai 
Fiscal ·do Acre, foram conservados na qua_lidade de · addidos~ 
por effeito da lei n. 3.089, de 6 de janeiro de 19i6. . .. 

Até 31 de dezembro de 1918, receberam seus vencimentos~ 
~nclusivé ás diariás inherentes aos cargos. . · . 

O an"no ·:Passado, porém, tiveram seus vencimentos dijli~ 
nuidôS da ímportancia · corresponàente. a essas diàrias. em 
virtude"da tabella explicativa do orçamento da Fazenda. não.. 
as consignar. . . ' . 
·· O Thesouro Nacional tem sempre· entendidc1 qüe .é obri
gator io o abono de taes diarias, em face- da lei, quanto -mais 
quando por decreto n. 13. 5!6, de 26 de março do anno fin, 
faes _diarias foram incorporadas aos . venciment~s dos . empre"'! 
gados daqueUa categoria. · · · ·. 

O direito dos funccionarios em questão é, portanto, inso-. 
phismayel, . SÓ -_tão tendo .sido de prompto satisfeito ·O respe .. 
ctivo pagamento ju~tamente porque faltava a nécassaria do") 
tação. orçamentaria. . ·: . .. . . . 
· · · Para que o ·po'$~a fazer agora, torna-se preciso · abrir ~ 

credito· especial, que,. por sua ,·ez, depende de prévia ·auto.., 
rização do Congresso· Nacional. ·· . 

Peço, pois, a V. ·Ex. se digne . de providenciar na. sen
. tido de obte1:.a, cumprindo-me informar, para isso,que mon--i 
· tam a a :650 as di.arias a que teem direito os dous funccio• 
narios.~ ·, j 

Rio de Janeiro, 9 de julhc, de 1920. - .}lomero Bapfis(a( 

O Sr. Presidente ......, Eshi finda. a leitura do expediente, " 

. o Sr. Frederico Borge·s (,. ) · - Sr. President(i', figúrani 
na ordem do dia, para '•otação. tres requerimentos do .hon~ 

·· 1•ado Deputado pelo Districto Federal, o Sr.. Nicano:r1 Nasic·i~ 
· mento. No momeTit.o em que esses requerimentos foram pos-. 

to.~ erh di1<cu~süo. ru não me achava. preBente e não pude, por""\. 
·tanto, di.~N11.il-o~. r.omo .era meu desejo. Depois, vendo-os em 
ordem do íl ia , parn gerem votados, pareceu-me de toda con• 
venicmoia. de toda. m~cessidade, que alguns esclareoi.mentos 
1'o.3scm dados ú Gamara. Eãsa missão cabP-rla incontestavel
mente. dn plrno direito, ao illustre leader desta Casa que, pol" 1 

· motivó muito justificado e conhecido, teve de se· ausenta!". 
para pnssar uma data intima com roas pessoas que 1he são mais 

"earas. S. Ex .. com quem tive -occa-sião de conversar'. a res-
peito; .disse-me .que, effectivamen.~e, .iulga-v,à conveniente 
pl'estar .. esclarecimentos á. Gamara dos Srs. DeruJ.tados, antes· 
de ·se pronunciar ella sobr.e a votacão desses requerimentos.; 

Então S. Ex., que deveria: ser o orgão dessas in~orm~· 
' ' • . 1 

.('') Este discurso não foi +~vi.sto pelo on1tj.or. 
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i.;ü<·s: cóm . aquella competencia e . alta orieuLacã.9 ·" que nós . 
lodos -lhe reconhecemo,::: e· applaudimos, por motivo de sua 
~use~cia muito justificada-; não podendo faiel-o no mo
~rnmto, incumbiu-me dessa missão. 

Ve.io nessa su~stituíção infeliz fundamen1o: para pedir :i 
Camara a sua benevolencia. · 1 · . 

Sr. 'Presidente, QS ·requerimentos a ·que alludo figuram , 
cqmo disse, na. o_rdem- do dia e são os de ns. 7,· 8 e 9 ·. 

_ Começarei, Sr. Pre,sident~, alterando a · ordem e~ . que 
estuo e-ollocados para a votaçao, occupando-IIie em pr1meu·~ 
Jogar do :.de n. 8. · no _ qual ·pede seu .-a:utor se . lhe í-nforine a 
<lata da p:i.rtida do cngenheir.o FlaviO Ribeiro de Castro, para 
a America do Norte, em commissão. · . · · . · . 
. ~ndo escripta a maior .. parte <las informaÇües : que tr~go, 
peoo ltcença á -Camara P.ara lel-as. EH as são completas . . sa
li sf atorias,· e, pu,Plicadas que ~ejam no Diari.o do Congresso. 
odeuta!'ão· de motló pleno ors illus~res membros: da camàra. . 

. ·Pergunta. o- -lllustre autor do . requerjmcnto em que dàt.a 
partiu, em commissãO,. para os Estados Unidos· da · America 

· do Norte, o engenheiro l!'laYio. Ribeiro de Castro, d'a Inspecto-
ria das Obr.as contra as Seccas. . · 

Rcspo~ta_ : c_onsta offi~ialm~nte que partiu ·a _ rn.-. de julho 
de 19i9. _ . . . - . . . 

No seg·undó item, qúer o- mesmo 'Deputado saber cm que · 
r~partit-ão servía (l.: cjtádo . engenheiro quando foi investido _ 
dc:;sa commissão . . ·~e ser dada, offic:ialmente,. esta resposta; . 
servia ria · Inspectorfa F_ederal · das _Estradas.. · · 

3º· item .. - ~i. ·além da. commissão · dos serviços das seccas, 
tem elle onlra. nos Estados · Unidos·? Qual ou quaes~ A· res
posta tambe~ é · satisfaloria e completa" Dal-a-hei: , 

<s:O. engenhêir-0 1Flavio: de Castro . seguiu aos Esta
·rJos Unidps na quaLídade de alumno luure·ado coqi pre
·'Tnio de viagem ao ._estrangeiro, que : montou a 1•éis 

.~ :200$000 ~' :. Aproveítando esta opportunidaàe, ., o Sl'. 
;. minisli~o. por ·-aviso n. ·s't (V . 2), de 30 de abl'il d•~ 

1919·; re~olveu inç_úmbil-o, serw·prejuizo dos i;cus· voa- . 
cinietitos, que eram de 9008 mensaes, . na . -In~pecfot•ía . 

-.~lc Obras çontra as Seccas, de proceder : a observa,.1ões 
·diversa~, sobre a viação-ferrea norte-àmericana. uon
furmc proposta do inspector de -estradas, onde . ~ervia 
aquelle engenheiró, autorizando a, por conta ·· da con-
3iguaç.ão «EventüaeS>, requisitar pass;igens· no Lloyd 

. :Brasileiro para o . seu: trª'nsporte. . PosterioI.'.lllente, a 
Inspectoria de Se~cas lembrou ao Sr~ _·minis tro a eoii
veniencia de . ser dilatada · a commissão · confiada ao 

. . ,rriesmo~~ engenheiro, . iilcumblndo-·Q llc· colhei:, . dados e 
- · _ foformacões -áicerc~ dos .- trabalhos feitos . na America do 

Norté.~ referentes. á acudagem . .. 9 'Sr. Mini.3-tro accc i
tou o alvitre . desta inspecto:ria ·por· aviso· n ~ 448, de ·29 . 

· de agosto. de · 1919, .mandando ·ar9itfár-lhe.-uma diaria . ' .. . . . 
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.<le 20$, a contar de 16 de julho de i919, data do seu 
enft:T~!',que, emquanto durasse a mesma rcommissão .• _ 
Por telegramma do inspector, de julho ultimo, está en
carregado de contractar )dous especialista5 ·.em irri
gação.» · 

/ . . ' . . . 
Ahi está, Sr. Presüiente, a resposLa completa e pormeno .. 

· rizarla sobre o terceiro item, baseada em d.~dos officiaes.. · 
. 4° itern - Quaes os vencimentos integraes ·desse funccio-: 

nario quando partiu; quaes os que ...:.:.:.. depois - passou a per-. 
·Geber, e se, alem destes vencimentos, teve . o _mesmo funecio• 
nario · outras vantagens, _inclusive um premio escolar de via"" 
gem ao estrangeiro ? · · · 

· Aq~i . e-stá. a reSP._osta, ~em nos termos~ os mais satis
taçtoriós :. , . • • . ·_ , ~ 

l . 
a:Os vencimentos do engenheiro · Flavio; quando 

partiu. eram de 900$ mensaes, como engenheiro de ~· 
.: classe. Tendo sido promovido na sua ·auseneia . a en-
genbeiro de ·1. ªclasse, passou a- · perceber 1 :100$00'().: 
Além. des~ vencimento tem mais uma dia.ria de 20$~ · ~ 
contar. de 1'6 àe julho de 1919.~.. · · 

O SR·. Lurz DoMlNGUEs - ···Par· ~ssa · eôm~issão .: que lhe 
:l"oi conftnettida - . é que elle tem .a diarfa de 20$000. O pre

. mfo não é favor nem remuneracão; é de =-seu patrimonio~. 
. . 

O -SR. FnEDERico· BonGES - . Foi conquistado · pelos seus 
cgtudos na. Escola. Polytechnica. . . · · 

. ~l. i -

«V - Qual o prazo àe~sa oü. dessas c.ommissões, _qu~ 
exerce" o dito en~cnheiro ? . 

. ttesposta - · «0 i::razo do premto. escolar ·wé ·de dous annos, 
sendo, portanto u mesmo o das commissões.:>. · . · 
- O Governo nã_o fez -mais do que aproveitar a opportuni-; 
dade... . · .. ,, · 

Agora, Sr. Presidente, segue-se o requerimento n. 9, 
pedindo ibformacões relativas ao açude particular de Borbo-, 

. tttna. . - . . . . . . . . 
. .. A este respeito, permitta':'.me a Camara a leitüra de um 
... f.)fficio. da !nspectoria t!as {Jbràs contra as Seccas, que satisiaz 

de modo completo· a qualquer exigencia· _sobre a -ma.tAria, 
quanto ao . auxilio que o ·Governo presta - <i° · construcção · de 

. açudes patticulares. · . · · · , . . · 
Eis 'º que diz o officio: (lê) 

«O arL · 3:!. do actual regulamento cori.subst.ancia.do 
u~a. prpvi_den_çia e~istente nos anter!pres, cujo 9bje-; 
ctivo é a . inspectoNa p-restar aos agricultores, criado
dores> · indµst-fi~es _e \ambem aos syndicatos agri-coias 
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e criadores, que ordinariamente estão na 'impossibili'-
. .dade de fazel-o por si, meios de construirem. ~s obras 
que lhes interessam, observadas as exigencias techni-. 
cas, .de modo a. terem perfeita resistencia e realizarem 
o seu desideratum economico. . . 

IN.o caso vertente os primeiros estudos feitos pela 
inspectoria,. nos termos do r~g'ulamento em i9H, . fo
ram deficientes, -e na época, devido á exiguidade ·da 
dotaçãQ ·_orçamentaria, a inspectoria Iião póde atten-. 
der, de um modo geral, aos reclamos da a,vudagem 
particular. · · · · 

, · . Não podendo, assim, o proprietari<> aguardar a. 
. ~o demorada; da Inspectoria,, tomou a iniciativa de 
· · matidar ·· proceder a estudos e organizar o projecto 

r.e~cttvo e effectuar a sua -construcção, aguardando 
/ que . ~ inspectoria estivesse habilitada ·finalmente a 

· . cumprir o regulamento,· para então submetter á. · sua . 
appróvação o .projecto e os trabalhos executados, dan-. 
:do cumprimento ao que -o proprietario· effectivamente-

.. requerera ein 19i 1.. . e 
: Esta repartição (é a Inspectoria de Obras eontra 
as Seccas· qile ss dirija ao Mi.nisterio da. Viação) mau..;: 
·dou effectivamente proceder a revisão dos· calculos de 
éstabilidade da barragem e · os demais detalhes do 
projecto, elo.bora:ndo, eUa propria, o seu. orçamento e 
approvou as obras · que satisfaziam as exige:icias da 
technica, como tudo se veti:fi-0a das folhas 10 a: ·t9 dQ 
respectivo processo. 

A . hlspectoria. 'f)ensà que essa doutrina interpreta 
perfeitamente a intenção da lei em um· caso não pre""I 
visto no· seu regulamento, e que essa doutrina. rever.( 
teu em economia. para os cofres publicos evitando,; 
portanto, não só a demora il.a realizacão da obrai 
como, ta.mbem, despezas para cuja cobertura, no mo .. . 
mento, não se tinha verba. · · 

Este caso não é uma exee~ão pat'a o Estado d~ 
Pararyba. Em .condit;-Oes semernantes se mandou pa"( 
ga.r :ao proprietarfo do acude Ignezt no Rio Grande do 
Norte, o respectivo premio, por veril'icacão feita após 
a cor~tnecção, contorme consta do respectivo proeesso 
á pags .• . 144. e· ~~5 em fiata_ antçrior,_ ao do a~~e -Bor..; · 

. l>or:ema que . foi resolvido depois de precedente aber~ 
em outro Estado· que .não o da Parahyba. . · · 

O offfoio justificativo ~viado ao Ministro. eS:Cfa"'i 
·.. rece . . completamente <> asSim,ipto ·- e . delle segue adeanta 
· eópia integral. . · . . _ . . · . . _ ·. 

· . -. E' ~mmum, -em eonstrueçoes desta natureza, o 
· lacto de se ·verificar, depois de iniciados os serviços, a. 

impraticabilidade da amattacão, de· · uma hombreira 
isto .é,. jun~ã.ó lia. extremidade do muro oom uma.. das 

· encostas . do- .boqueirão.· . \ · · . . - , . · 
· · . ' Isso deu-se.- na con.strucção da grandé · .harragezti 

: ·dº- 'à~atal>: ·~ ~~Q.l)!:~ més,mo, ~~ ~l;>-~~u~ª dª;~ -~~vaç~ . 
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· para a grande barragem do Quixera1nohlm, . foi . a 
inspectoria, em consequencia .da falta de sólo conve
niente, obrigada · a abandonar o primitivo projec.lo 
elaborado.:i>. 

Segue-se agora , o quadro' da im1xJi'tancía dos premiol5 
·;pagos pela fa.itu:ra de diversos a.çudes. . 

Eil-os; 
A . ímporlancia do premio do acude :Bor·borema é 

inferior a -Oe muitos outros~ exemplo:· 
Bolija, muni·cipio de .~Iaranguape, · Ceará 6101:290$759 
Bú, município de Maranguape, Ceará.. .. 35 :824$780 
Gua.nab.ara; município de 'Quixadã, Ceará - 47 ;222$027 
Gadmbas, municipio de Serra Negra, Rio 
. · · Grande do . Norte· • . • • ....•... ' ... . • • i:35 :,7·22$127 

E muit9s outros mais.». 

Agora, a:; ··camara me permittirá. a leitu.ra do seguinte · 
oHicio, da Inspectoria das Obras contra a Secca, em relacão ao 

. caso do açude .Bórbórema. Esse officio irespopde. int.eo"Tal
mente, a todas as perguntas contidas nos requm-imentos. Devo 
djzer desde já que está assignado pelo actual ínspector das 
Obras contra a . Secca •· Não precis1> encarecer o alto. merito 

/ <lesse funceionario, .a ~ma competenciat a sua. actividade; a seu 
.. desejo patriotice <ie -cpncorrcr com todos 0:3 elementàs para 

a collSecucão, ou realizacão do grande projecto . de s~lyacão 
daquella região do nor.deste. - · 

Hcsa o officio, sobre o ;ca:;o do açude .Bot•borema : 

<dlio do Janeil'o, rn de fevereiro de 1.920 ~ 
.Of fido 11. 69. 

Exm~. Sr. Minisu·o - 'f enho a: honl'a.· de passaí· 
ú~ mão:;, uo V. Ex. o i·equerime111to datado1 de 20 ·de 
dezembro do anuo passado, em que José Amancio Ra
malho solicita de V. Ex. ordens para que esta inspe
doria ih~ mande pagar, segundo o or.oanientO que se 
organizar á vista da planta por que · · foi . a obra 
cunslrnida, ·o premio a que se julga com dLTeito pela 
con;Struccão que levou a eff eito de um açude . em. ter
ras .u~ .sua prbpried~de denom.inac1as. Borborem;i, no 

... ~- . . .. 
mumc1p10 de B.anane1rast do Estado da I>arahy.ba, com 

-_manifesto . proveito, segundo affirma,-para os muriioi
p_ios de Bauan~ir-as, · ·serrari~ e Guarabira, · pot' .·se . des

;. imar á alimentação de -uma uzina hydro-electriea para 
· .. · ~ fornecimento de energia· e luz a Ilorborema, Ser~aria 

e MorenOiS e ainda a_· irrigacão de :r.rande--)'aixa de .ter:- . 
r~s de sua propriedade, no ._ local e em •0-ontinuação. ao 
que~ _em 1912! come~ara construir, com o. nome de 
~oav~sta:., de accôrdo ·com o pr_ojecto, _e o · pr~mento 
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approvados por aviso n. 269, de 7 de agosto do mesmo 
anno, desse Ministerio, o qual, po.:rém, teve de ser aban
àonaáo; em 1913, por oe ter verificado ser impraticavei 

·a aman·açiio do ramo direito da barragem em rocha 
compacta, por cujos serviços feitos e bandonados l'ece
beu, a titulo de. indemnização, a. quantia de 3 :000$, ha
vendo. posteriormente leva.do a termo a supracitada 
reonstruccão, á sua custa, . mediante novos estudos . que . 
mandou proceder, independentemente dos plan,os ap
provados e do conhecimento da inspectoria . . 

Com effeito. O .acude «Boavista>, estudado em 
1911, teve a construcção ·iniciada a 1 de õutubro de 
1912, mediante o projecto pelo quar a capacidade seria 
de 87: 140m3, e o orçamento, dà. im~taueia de 
20 : Oi 4$206, ~pprovadoo por _ aviso n. 269, ·de 7 de· 
agosto de 1.912. % . . · 

. Em 1913, foram. as obras suspensas, por se ter ve
rif icado que a ·rocha compacta não ~ra. enoontrada na 
profundidade referida no projecto, falta devida a erro 
ios estudos, da autoria do conductor Alfredo Amilcari 
MazeM, que,, por fa\lta - idêntica, foi exonerado desse 
ca.rgó ém data . anterior, havendo a in$p~tória partici
pado essa occuirrencia ao Ministerio em· officio n~ 140, 
·de 3 de julho de 1914 (papel n. 532 --:".' 14 da·n. G. de 
Obras), em que, tambCm, pediu para, · como reparação 
ao damno causado ao -particular; ser autorizada a in-

. demnizal.-o "éom ·a .quantia· de 3 :000$,. o que aconteceu, 
- por b~er o Sr~ Minjst.ro concordado. com essa provi

dencia, em aviso n. :191, de 17 de outubro e.eguinte. 
Agoira, por ter concluido a referida construeoãO, 

porém á. revelia da inspectoria, volta o particular~ pe-
dindo o pagamento do premio a . que se julga com di-
reito . -

Trata-se, como se vê, de· um caso novo, não pre
visto no regulamento vigente, nem · affirmado em al-
t:Um precedente. · . 

Para mélhor poder informar á V. Ex., e ajuizar 
das razões . apresentadas pelo reque.'l'ente • . mandei pro
ceder pela Seccão Tecb.nica, á verifica~ da estabili- . 
dade de muralha de_ alv:enaria. e do pas.sadioo d.e e~.
mento -armado, P, á respectiva cubação, para ser org&
nizado o orcament.o, tendo .por base . .,, os · preços ·de uni
dade adaptados nas tab.ellas em vigOt". Pelo resultado 
dessa diligencia,- _fiquei ·,convenc.ido da justezà. .(ja pre
tencão. do requerente e do · pleno direito· que lhe assiste 
á p_ercepção do auxilio _qq.e solicita. A barragem,-cuja ., 
estabilidade é perfeita, d_ivide-se em. tres partes, com · 
os extremos, ein cada. hombreita, construidos em terra. 
Uma outra. parte é eonstituida· ·de um nucleo · de terra 
protegido. entre dous _muros de alvenaria, que servem 
para aeparar o vertedor dos treobps em terra. · Este 

e, -v:~. v.· i8 
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vertedor ·consta de uma muralha de pedra com arga
ma::;sa de cimenlu e areia, no ir aço de• t : . e, com pas
~adiço :mperior de. ·dmeulo armado de 4m,50 de lar
gura com 16 metros de comprimento, dividindo-se em 
Lres vãos de quatro m~tro.-; ·separados por pilastra de 
dou~ metros que se apoiam no paramento curvo de ju
sanLe. A capacídade maxima da bacia hydraulica é de 
:2i3. 256m3, com a proi'undida'de maxima <la~ aguas de 
6rni20. O orçamento, baseado nos preços de unidade 
das tabel'las em vigor, por cuja cópia, passo ás mãos 
de V. Ex. é de 65 :687$834. 

Examinadas as condicões technicas da obra de todo 
o ponto lison.geiras resta saber da sua utilidade e do 
caracter legal da questão. · 

Penso (!Ue o espirito que animou. o legislador do 
instituto da açudagem particular, de emulação á 
iniciativa privada e de auxilio directo. ás industrias 
ruaes e outras, não vae de encontro á solução favora
vel do caso vertente. 

Está na es.seneia . do proprio texto regulamentar o 
auxilio <lirecto ao particular, para. ·estimula·r .~ produ
cção dos campos, e desenvolvimento das ·riquezas vivas. 
o requerente. emprehendendo e levando a termo a 
construcção, julgada, anteriormente, inexequivel do seu 
açude, que satisfaz plenamente ás exigencias da te
chnica consagrada,· e se destina ao engrandecimento e 
bem estar de uma região, fez jús ao auxilio do eBta
tuto, não obstante não haver cumprido rigQrosamente a 
lettra da lei. 

Dada, porém, a feição sympathica do caso, é justo 
que se faça uma excepção ao taxativo rigor da lei, am
pliando a sua comprehensão de f órma a amparar, por 
seu verdadeiro es'Pirito; a pretenção do requerente, o 
que tenho a honra de propor a V. Ex., pedindo auto- . 
rização para mandar pagar ao requerente, a titulo de 
auxilio, conforme a intervencão do art. 32 do regula
mento vigente; ·a importaneia de 32:843$917, da me
tade do ornamento anne:x:o, da qual se descontará a 
Quantia de ·3 :-000$, por elle já recebida como indemni• 
zação pela e:xecucão das obras fundamentaes da bar
ragem, media:nte a obrigatoriedade por sua parte de 
fornecer agua as 'popula\:-Oes vi.sinhas, conforme o· rc-· 
gulamento. 

Daàos technicos 

Lar"'ura do .vertedor .................•...•.• 
Alttfra maxirna, sem as fündações ........... . 
Altura ma.xíma, com as fundações ...........• 
Largura murim~ na base ......•.•.•........• 

12lll 
711l, MY 
sm, 70 
5m,50 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 23/00/2015 12: 12+ Pág ina 59 de 91 

SESS.fo E~r 7 DE.AGOSTO DE 1920 

Pa~·sadiço de ciinento annatlo 

La1·gura •.............................. _ .•....• 
Com prin1en to •.•.•..••••...••••..••.•..•••• 
Espessura. ••.•••......•••••.•••..••......••• 
~umerode ferros o 12 m/m por m/c •...•.... 
Espaçamento dos ferros ..•..•..........•..... 
Pe!o dos ferros Q 12 m/m .•.••. ". ..•••.•••..•• 
Pesos das barras de distribuição o 5 m/m ••.. ·• 
Concreto ......................... _ .......... . 

Muros de p1,otecção 

Largura. no coroamento •••• :;.>-" •••••• ,' ••••••• 
Largura. na. ba.se •••••••••. ; .•.•.•.•.•.•..•... 
Comprimento total. •••.•..••••.•....•••••...• 
~Altura maxima •. ~ · ............................ . 

Banagem de te'Y'ra 

Largura no coro~mezito .•••.........•••..•.• 
Taludes .....•.... · .. , ....................... . 
Altur·a maxim.a . ........ ~ ..... -................ . 
Altura maxima., sem fundações .............. . 
Comprimento total. ~ •..•••...••....•.••••••. 
Cubo total da alvenaria •••••....••..•••.••..• 
Cubo total de terra ............... ...••........ 
Çubo total do C<>ncreto •••••••••••••••••••••• 
Peso dos ferros de o :1.2 m/m ................ . 
Peso dos ferros de O ã ~/m .................. . 

21lS 

41ll,50 
2l1",40 

0 111 , 25 
10 

om,10 
- 8-i-7k,44 

2t>5k,t~4 
:241113 ,0'15 

~Ili 

2:i 
~m.,30 

3m,5c 
~07m 

i.073in8 ,i5S 
2.6iom3,065 

24-mS,075 
~7 k,4~ 
265 k,i9i: 

Saude e fraternidade.- Ao Illmo.. e Exmo. Sr. Dr. José 
Pires do Rio, DD .. ministro da Viaçíl.o e Obras Publica.si- Mi~ 
!JUel A • .R. Lisbô.!L, inspector. » 

Requerimento n. 7, peàíndo 'int'ormacões subre as ve1·
bras por que fo.i feita á Inspectoria das Obras contra as 8eccas 
u adiantamento da .quantia <le 5.000:0-00$000. 

Sr. Presidente, antes tj.e proceder á leituru. dos dados of
Hciaes que tenho em mãos, como respo~tu e esclarecimento 
ú materia desse requerimento, devo lembrar á. Camara dos 
Deputados uma circumstancías interessantíssima. · · 

Quando, o ànno passado, · no Congresso Nacional, se ini
ciou o projecto, que visava salvar do Nordeste, tão dura! ~te 
flag·ellada pela calamidade das seooas a idéa foi acceita m 
a. maxima sympatia, abraçada com todo o patriotismo,. com 
ve1·dadeiro enthusiasmo, passando sem uma palavra de . con
t.esta~ão, quer no seio desta Casa, quer no Senado da Re
publica. 
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Ora, ainda esLá na lembrança.· de_ todos a. sessão ·memoravei, 
se assim me posso exprimil', yuc foi o acto da sancção desse 
vroj ecw . Quasi todas as representa<:ões dos Estados, da Ga
mara e do 8ena.db, compareceram .á. sala de despacho do. __ Sr. 
Presidenle da B.epubl.ica, uo dia em .que esse project.0 devia 
:-!er assignado por 8. Ex .. Ainda como que echoam. em n.ossos 
ouvido::; as palavras altamente eroqd.entes do ilhistre 'Chefe do 
~stado, inspiradas na m?-ior de todas as ictéas, qual a da 
inedida salvadora contida no _prójecto, e que S .. Ex. fizera 
constituir um dos pontos principaes · do seu: programma de 
Governo. - , 

' • 1 ~'. .!:-;. ,_,: . 

·Nes::;a occasião, sr·. President,e,. o"s applausos uão se fi
zeram demorar, a maior harmonia se fez sentir em torno desse 
problema, da maxima impor~ancia, que é . de salvar a.quella 
região da calamidade · qué a torna' infeliz: . · · . 

T,Tm ann0 ·não · é desorrido, e é de lamentar que, tentlo 
esse µern;amento <lo Governo e dos representes da região do 
Nord.este sido acolhido com a maxima sympatia e verdadeil·o 
enthusiasmo, as cousa se venham modificando, de modo a 
parecer que ha verdeira mp. vontade~ . o d.es~o· irrefreavel 
de se. crearem difficuldades á r ealização desse grande· des.ide
ratttm.. · ~ · .:·. :.:: : "'~ ~-J . 

. Não enxergo ·nos rcciuerimenlos a q.ue me tenho referido 
esse louvavel intuito, que é a critica e a fiscalização dos 
actos do Govern~; nelles ·descubro apenas certo apaixonamen
to, . um como desejo directo de inutilizar a obra que cameça 
a se ensaiar. E' isso que <leploro. · 

·· Quando as · difficuldiadés são muitas, principalmente sob 
o poilto de vista :financeiro, e que deve haver da '·nossa parte 

· o maior deseüo de ir ao encontro do pensamento patriotico 
do Sr. Presidente dia Republica, é que ·surgem e~es requeri
mentos, 'trazendo, em seu bojo: ma.is ou menos, o proposito 
accentuado de diffícultar ... 

: · . O SR. P1aEs DE CiARVAI,Ho ~Não apoiado; não :podem ter 
essa significaçã.o. · 

' '' o . $R. ;FREDERICO BORGES - • • • ou de empecer a aC';ãO 
do Governo. . 

Sr. Presidente, dos requerimentos a. que, me- refiro, no 
ultimo, · relativo. aos adiantamentos ao inspect.or, pe~gunta o 
a'Qtor-:· 

. \ ·.:· . . . . . ·. 
«P.or ·que verbá e por que repartição foram feitos 

ao inspector das Obras novas contra as s.eceas ·os dous 
_, -adiabtament.os p:le dous mil e nov~centos contos de 

réis, e tres mil contos · de rt'iis mencionados em nota 
do mesmo funccionario, no Diario do Congresso de 9 
do corrente, pagina i . 020 b 
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Para ·resp.onder a ·esse· item, basta ter em ~sta o pr.oprio 
decreto que foi sanccionado, entre appláusos. Alli está Sr .. 
Presidente : · · · 

?r0s adeantamentos foram feitos pelo Thesouro por 
conta dos 2 % da Receita. Geral da Republica, e por 
meio de opera0ões de credito · eff ecttiadas pelo Thesou
ro (}Om o Banco do : Brasil, emquanto não são collocados . 
os querenta · mil contos· ·de a polices, cuja emissão foi 
ou autorizada pelo decreto n. 14. 011,· . que em seu ar-

. tigo 1 º autoriza .o Governo - é o . decreto a que ha. 
pc.uco roe referi - a essas operações <le ·credito, . e· de 
que trata a a.linea e do .art. i º .da decreto n . 3. 095~ de 

· 25 de dezembro de 19'1.9; tendo sido essas importancias 
distribuidas ás· sédes .d.Qs ·.districto"s, por intermedio· do · 
Banco do Brasil.~ ~ 

Baseadas, · pW'tanto, · plenamente · em lei. Junto. Sr .. Pre~ 
si dente; aqui, o decreto n. 3. 965, ·de 21 de dezembro, a que 
já; alludi, . .e sanccionado . pek> Sr . Presidente da Republica, 
autorizando a construccã:o das obras. nebessarias á ~irriga
ção de terras . cultivaveis no Nordeste do Brasil, e dando OU':"' 
tras providencias. · -

E'stá ahi, em seu art .. 2", consignado na lettra" a-: 

eOpera.ções de credit-Os . externas ou internas cru.e 
· o Governo fica autorizado a realizar até o maximo··de 
2()0-. 000:000$, nunca excedentes de 40. 000 :000$, em 
c~da exereicio. ~ . 

Portanto, perfeitamente baseado o acto do Governo so
esse adeantaÍnen\,c. 
O 2~ it~ . desse ~querimento diz: 

· «Quaes as datas P-m cru e foram feitos e o. prazo no 
no qual devem ser por lei prestadas as . respec;Uvas 
contas, si . o forem .. . :. 

Est.á aqui a resposta tambem immediata, que não p6de 
dnb~a-r de se-r out.râ. intuiti"va, que é seguinte: ·· 

<E:Sses adeantament.os fo.ram faitos etn virtude dos 
avisos do Ministerio da Viaoão an da Fazenda .. de 23 
de janeiro" e 9 de fevereiro de 1920. · % 

As prestações de_ conta~ estão sendo . feitas~ a esta 
Jnspectoria pelos encarregados dP- sP-rviços, para .serem. 
depois de concluídas, pr-est~da~. ao Thesouro. o que será; 
feito dentro em breve" . .> 

Ora, os ade~ntam~nt.os foram, um ci.e uanP,iro e · outr-0 de 
f~vereiro deste anno! e já os encarregados desse se~1~.o, que 
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receberam esse.~ adc~ntameüt-Os, prestaram suas contas pe
rante a Inspectoria. 

Tf'"rminado esse processo serão prestadas · pelo inspector 
desse serviço perante o Thesouro :\"'acional. · 

Eis, Sr. Presidente, ao que. se reduz o pedido- ·contido 
nesse requerimento que a Gamara tem .. de votar. Em visfa 
-dessas informações que . são offieiaes,. as mais completas, sa
tisfatoria~ e e:x:actas, parece-me que á Qunara dispensar;·, 
seu ..,.·o.to, porque nonsta do Dim•io Of{icial, e nem pod~r'ift 
deixar d<.> constar. para satisfazer a curiosidade ªº must.r(• 
represent.ant.e do ·nistricto Fed~ral. 

O Sn. PIR.ES DE CARVAI.RO - V. E.x. devia Mneluir qur,, 
o autor dos requerimentos devR estar satisfeito. A curiosi
dade sem malicia é até uma virtude no Deputa<lo; agora, si 
ena . se desvia desse intuito~ . . ' 

O Sn. . FREDERICO Be>RG~~ - Tendo me referido, · como me 
foi possível. aos tres r equerimentos éonstantes da ordem do 
dia e relativos ás se~cas do Nordeste, não posso deixar de. 
desta tribuna, as&ignalar a ufania com que · nós, represen
tantes <laque.Ha re.giãc, vemos o cuidado e o zelo dispensados. 
pelo Governo Federal a as~umptos ·ae .tanta importanci-a, f' 

que tão funda.mente interessa á. nossa terra. 
_, As informações que lrago ao conhecimento da Camara 

. provam de modo inilludivel e irr~cusavel a . dedicação e () 
escrupulo com qne 0 Sr . PrAsidi>nte da Republica tem diri
gido esse servi~o.- por intermedio. de seus agentes. dos mai~ 
capazes r tooos s·inílP-ranumte P,mpenhados em auxiliar S. Ex. 
·nessa grande obra. não só d1;~ elevado patriotismo, como alta
mente humanit.aria. {Muito bem; rn.uitn bem::· . O oradom é 
cum.primento.do. ) · · 

ó Sr. Pereira Leite _:__ Sr. Presidente, não me desvio 
do rumo que me trac.ei, no dar a . resposta ao discurso . pri:l
.ferido pelo illustre companheiro de re.piresent.acão, Sr . . An
nibaJ <le Toledo, no dia 29 do mez: passado. 

o~ factos anteriores P. subsequentes ao rompimento rlo 
Partido Republicano Conservador com 'o benemerit.o ·Governo 
do Sr. D. Aquino constituem p-rcmíssas necessarias para. a 
conclusão a que t.enho de chega.r. · 

Por isso, li o artigo do orgão dn Parti-do Republicano 
Conservador, :publicado em 22 de janeiro. e que não foi 3 
unica. hoty\ena.gem tri-butada por essa aggremiacã.o pofüicn 
aos serviços prestados pelo Presidente do meu Estado. 
. De fac.to. o partido offerece:u a S. Ex., naquela· mesma 
data. um retrato. com expressiva dedfoatoria, em carta., que 
é esta : 

-«0 directorio- central do Partido Re:pubticano 
Consf'rvador de MaU.o-Grosso. querendo, em nome do 
mesmo partido, prestar uma homenagem a V. E:t. 
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Revma. no dia do segund'o anniversario da sua ele
vação presidencial, toma a liberdade de off.erecer-lhe, 
em modesta moldura, o retrato de V. Em. a cuja pu
reza. de e.ixipressão physionomica a sinceridade dos nos
sos sentimentos politicos fielmente corresponde. 

Queira V. Ex. acceit.ar os protestos da mais ele
vada consideracã·o e affectuosa estima d'os seus ami
gos e· admiradores. - Antonio .i.lfa.noel Moreirú. - An
nibal B. Toledo. - Hermeneofldo P. de Fi{Juei'l'edo. 
- Ama'T'ilio de Almeiita. -· Frederico Josetti. - !tfa
rwel Feli'r:ardo da C. Campos.». 

O Sa. ARMANDO BuRLAMAQtJI - Reinava a paz, era l.lID 
verdade~ro seio de Abrahão ~ .. 

O SR. PEREIRA LEITE -.-. E teria continuad'o a reinar, si 
o Partido Republicano Conservador não houvesse rom;p.ido 
com o Presidente, e rompido sem motivo, como vou de
monstrar. 

Ainda P-m diversas opportunidades, depois. de 22 de ja
neiro, o orgão do parUdo se manifestou, applaudindo a acção 
de D. Aquino. Limit.ar-me-:hei a citar --0 que .foi dito, com 
referencia ás photogra.p·hfas que o Governo mandou pre-. 

· ;parar para. propaganda- das riquezas do Estado. Aqui. está 
nm topico a esse respeito : _, 

·«De todos os serviços que s . . E:x:. Revma. o Sr. 
D. Aquino vem prestando ao Estado, no seu governo 
fecundo, a tiragem dos films cjnemato.graphícos é, 
talvez, o que offerece a prova mais í'lagrante da sua 

·visão_ de estadista que comprehende os meios de ef-
1 :Ncacia na realização do programma de progresso que 

se t.raçou, quando no acceso das lufas parti.darias o 
povo matto-grossense foi buscai-o no apostolado catho
lico, para entregar-lhe a direcção suprema d'e seus 
destin<Js.~ 

(Do artigo d)ie câ e de lá) do O Republicano, de 22 
dP. janeiro de i920) . 

~ ... E' este um grande serviço de p·ropaganda em 
favor do nosso Estado, que S. Ex. o Sr. Presidente, 
em momento de felii inspira11-ão ,teve a lembran<Ja de 
executar, indo dirigil-o em pessôa. ·Para que o tra
balho sahise mais peri'ei'to· e aproveitavel. 

· Além do que ·se refere á industria a.ssucareira, 
S. Ex. achou · copveniente tirar ainda outros films, 
como o das pedreiras, o das fortificações de Leverger, 
o de um rodeio de gado e o do churrasco em cam
panha, uns como propaganda e outros e.orno curiosi-
dade bistoriea e de costumes. ., 

(Da noticia -t:Ereursão ao rio a.baixo>, d'O Repu-
bUcano, de 29 de janeiro de 1920). · 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 23/00/2015 12: 12+ Pág ina 64 de 91 

.· !8(j ANMilS .DA CAMARA: 

As ma.ni:f'estações pelo segundo anniver:sario da adminis
t:tação do prec1aro· Presidente do Estado não fica.raro . eir
cumscriptas á Matto Grosso; repercutiram até o coração do 
paiz, até á capital da. RepubUca. 

Tenho em mãos aqui artigos do l01'ruiL do (Jommf!rcio., do 
Correio do. Manhã. do Jornal do BTasil, do lmparcüil e da 
Tribuna, os quaes ·são os ·:5eguintes: 

«O Governo de 'Matto 1Girosso - O segundo anni
versario da posse do Sr. D. Aquino: 

Passa hoje o 2º anniversario da posse· do Sr. D. 
Aquino, no cargo de Governador de l\latto Gr-0sso. 

Ap6:s dous annos de acqesas lutas políticas entre 
os dous ·partidi;is · que disputavam o poder, lutas que 
chegaram a conflagar o Estado, provocando a interven
cão federal. foi apresentado o. nome do S. D. Aquino 
eomo candidato · de conciliação. .. 

Conseguiu o Sr~ Dr. Wencesláu induzir esses par
tidos a acceiiarem a candidatura que elles Jllesmos 
haviam lembrado, candidatura essa que consultava os 
interesses do Estàdo e ia ao encontro da aspiraeão do 

.-povo, tão l"epublicano como patriota. Assim~ sahiu a 
eandidatura e subsequente elei~ão do Sr. bispo auxiliar 
da Archi.diocese de Cuiahá, que immediatamente re
nunciou .ao cargo para tentar salvar a sua-terra da 
guerra civff. O que S. Ex. tem feito está no conheci-
mento da Nacão, testemunha do notava! de3envolvi
mento por que o Estado vem passando, e p_elo bello e3-· 
nefacuio de moralidade. de civismo. Matto Grosso é 
hoje um Estado que vê· diante de si 'vasto campo para 
o seu estupendo pr.ogresso, é uní centro de primeira 
ordem para o qual ~onvergem · fortes caJ)itaes de com
r.i:antes ~ indu~triaes. 1nfoiativas arrojadas. em-prezas 
ile monta, explorações audaciosas de. manganez, borra
r~ha, ·herva-matte. é. emfim o Estado do Brasil que dis
põe do mais· numeroso rebanho bovino, que procura 
melhorar com reproductores importados a cada passo 
por inioiativa do proprio Governo. De humildes ar
rafaes levantam-se, em cinco ann.os. explendidas ci
dade:.:;. A administração tornem-se e.Scrupu1osissima. 
O funccionalismo está em dia. Os cargos da magistra-~ 
lura. de auxiliares do Governo a.cham-se entre.gnes '.t 
verdadeiras r..ompetencias. A arrecadaeão dos dinhei
ros publicas é feita e.oro o inf!-ior escrupulo . e severi
dade. E o Sr. D. Aquino. Corrêa. entregando-se de 

· corpo e alma á obra ingente e momentosa da reeons
. truccão do E·õtado e do levantamento das finanças, tem 

-0onsegnido impôr-se á estima dos seus conterraneos . 
. Estes dous annos de governo serviram para mostrar que 
· Ma~tó Grosso ainda é gran_de e capaz de offereeer a 
mauv be!Ia joia para o diadema da gloria nacional. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 23/00/2015 12: 12+ Pág ina 65 de 9 1 

.·: sr.:ss.:&;.o E:M- 7 DE AGOSTO DE 1920 

Necessario é, porém, que o·3 governos se conduzam com 
o mesmo patriotismo · e a mesma moralidade de que 
vem dando exemplo o S'r. Bispo de Prusiade. (Do Jor
nal do Brasil) . 

.zPassa . hoje o segundo a.nniversario de Governo 
do Sr. 'D. Aquino Corrêa em Matto Grosso. 

O que o Sr. D. Aquino Corrêa tem feito naquelle 
Estado é de molde a se acreditar em um surto novo da 

.vida estadual. 
- O · aetual Presidente, sempre fóra, e muito acima 

da pofitica de corrilhos. soubf\ impor-se á ·confiança 
do povo, fez voltar o Estado á normalidade consf,itu
cional. poz em diai o pagamento a.os funecionarios, 
equilibrou as finanças e está se, preparando -para le
var a r.abo a serie .de melhoramentos que o Estado de 
ha muito reclama, tantó maiores quanto é certo achar
se a consideraw~i distancia do litoral. ser deficiente
mente povoa<lo e não contar ·com sufficientes vias de 
communicacão. 

Corumbá é ho,ie uma cidade que dispõe de todos 
os meios para auxiliar o Governo na obra da restau
ração estadual. . 
_ íluiabá. :eorrr a reforma por que passou no ult.imo 

anno. perd.Ru toda a antiga feição colonial que tinha 
antes, dispõe dos recursos eotnmun-s a quasi todas as 
capitaes, e. ligada, como vai·- ser á futura eidade .que 
é' Campo Grande, por uma estrada de ferro, ver se ha 
rlentro em pouro vp.stamente povoada e com as indus
dustrias e commerdo . florescentes. Tres Lagôas. á 
margem do rio Paraná e na fronteira com São Paulo, 
conta apena:s oito annos de existencia, Já se apresenta, 
no seu orommercio,. nas suas construccões. e na sua 
cultura. -como uma das mais esperançosas cidades de 
Matto Grosso. · 

O intercambio rommercial com a Bolivià, o Para.
g-uay, a Argentina e o Estaido de São Paulo, aue lhe 
ficam proximo. tem augment.ado consideravelmente. 
i.endo dP, esperar que os melhoramentos da Noroeste 
do Brasil. combinados ha dias nesta capital en~re o Dr. 
Arlindo r .... uz e o Ministro da Viação, eoneorram em 
alto gr·á.o, para- que o Estado de Ma.tto Grosso entre ra
pidame-nt.P. em nova phase de prosperidade.> (Do Jor-
rwl do Co-mmercio.) · ' 

~.Anaba de completar-se o segundo anno da admi
nistracão de D. .:\quino Corrêa, no governo de · Matto 
Grosso. 

Nunca o Estado. póde se dizer sem exaggero, attin
giu um tão elevado gráo de desenvolvimento na sua 
vida economica e commeroial. Os dados estatisticos da 
sua prod1icçãó accusam urna extraordinaria alta desde 
o inicio desse periodo, que marca o encerramento das 
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ngitacõtis revolucionarfas em que Malta Grosso ha mui
tos e muitos annos vívia. 

Assumindo o cargo <le pre~idente do Estado, Dom 
Aquino sustentou que, por,. um conjunto de medidas 
sysLPmatica.5, eapazes de constituir um programma de 
trabaJlrn proncuo-, deviam os mattogrossenses apro
veitar o ensejo magnifico que lhes off erecia a situação 
curopén. itS.~im é que o anno de 1918 accusa o valor 
o:l'ficial de 32 mil côntos de mercadorias· de Matto 
Grosso, e:\.-portadas, tanto para o estrangeiro ·como para 
os outros Estados. A producção de borra,cha foi de qua
tro milhões e quinhentos mil kilos, o que nunca se deu 
desde t 906·. .A venda de terras devoluoos produziu 
mais de mil contos do mesmo anno, cifra essa não 
excedida em nenhuma outra administração. A eolheita 
da herva mate chegou a perto de sete milhões cte· kilos. 

Bastam estes dados para · mostrar o futuro reser
vado a. l\fatto Grosso com ·a continuidade de uma admi
nist.rnção honesta· e~ act.i.va. 

D. Aquino Corrêa vem introduzindo no Estado 
melhorament.o.s dl:' t.oda ordem, sem a 'sobrecarga de 
nenhum imposto official, µnicam<'nt~ com a~ sobras da 
arri3cadae,ão, a qual tem excedido d~ muito as estima
tivas da rr.ceita. Projecta · ainda o presidente de Matto 
Grosso a estrada de ferro ligando Cuyabá a Campo 
Grande, " a construcção do porto de Corumbá. Est" 
ultimo melhoramento foi sempre descurado pelas 
administ.ra0ões anteriorP-s. Agora, com as promessas do 
Governo Federal, no sentido de se. aperfeicoarem os ser
vit~os da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, é facil 
calr·nlar o desenvolviment.o que terá a exportação 
para Sant.os e para o Rio de .Janeiro, evitando-se assim 
r.m grande parte a quP era feita. ·mais morosa, pelo 
rio Paraguay, passando pelas Republicas Paraguaya e 
Argentina. · ·. . 

D .• .\quino. com a sua habitual severidade e _grande 
pl'rspiracia. vae resolvendo do melhor modo os · varios 
prohkmas administrativos de Mtt.o Grosso, ha tanto 
tempo cn~alhados nas pastas de certos politj_cos mais 
dC'diraàos á:; convl'nieneias da sua eleicão e á obtençãcr 
dos l"mpregos para a afilh1ldagem.~. · 

(Do e OM'eio da M a.nhã.) 

flS PROGRESSOS DE MATl'O GROSSO - OS BRILHANTES RE
SL-'LTADOS DE DOUS ANNOS DA . AD'MINISTR.\ÇÃO no 
BISPO I>. AQUINO 

O dia de ho.ie marca para o futuroso Estado de 
l\fatto Grosso o inicio de .éra de paz, de ordem. de pro
gresso, de prosperidade . . Foi nesse 'dia, em 19.18, que 
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o virt.úoso D. Aquino assumiu ·o Governo do Estado. 
como um traco de união entre dua::: correntes part.i
darias em lutá. 

Matto Grosso era o cahos . As lutas 'fraticidas 
·q·uasi não conheciam treguas. E como consequencia da 
clesordem, erigjda ém systema de Govorno, a~ rendns 
publicas decahiram o . a administração desapparecia.. 

Espirito superior, pairando acima das paü::ões em 
jogo; D. Aquino conseguiu em pouco dominar a situa
f;láo, pela cpnfiança que mereciam suas virtudes civicas 
e privadas, implantando, sinão a cordialidade . entre 
inimigos que se degladiavam, ao menos uma tolerancia 
respeitosa, que permittiu. o restabelecimento da ordem 
Dos espíritos. Foi nessa atmosphera de afflictuosa 

. sympathia que e !J.ispo D .. ~>\:quino conseguiu desdobrar 
· o seu plano grandioso ·de reconstrucção moral, e admi

nitrativa do grande Estado, pondo em contribuição, os 
_,eus grandes recursos de estadista de largo descortino. 

· Auxiliado ef'ficazmente pela· dedicação ·e ·compe-. 
teneia dos Drs. · Benito Esteves e HellDique Florence, 
Secretarios de. Estado, poude D. Aquino, em tempo, 
vroduzir a obra collossal que todos admiram, fazendo 
resurgir; em todos os seus recurso~ econorniCos, a fu-
turosa unidade da Federação. . 

. Dizer do grandioso tr;ibalho do patriotico Presi
dente de Matto Grosso, seria impossível nos aeanbados 
limites destas breves not as. . . 

! .. imitar-nos-hemos, aos pontos essénc1aes da 
grande transformação que se operou no longínquo ·Es
tado. 

A fiscalização na arrecadação das rendas. ao par 
da mais serena applicacão dos dinhéir.os publiéos, pas-· 
sou a constituir a. preoccupação principal do Governo. 
O convenio com a União para a arrecadacão do im-

. posto estadual, de exportação na ·fronteira com o Pa
r aguay fQi. denunciado, dando em resultado elevar a 
arrecadação, só no primeiro semestre de 1919, a 
40 :767$1460, quando no anno de rendas avulta.das, em 
191i, a arrecadação não foi ·além de 291:888$350. Con
commitantemento, outras fontes de receita eram ex
ploradas e, máo grado a desvalorização da borracha, 
considerada até então como a principal, sínão unica 
fonte de recursos do Estado. as rendas cresceram de 
taJ geito, que tornou passivei fechar o balanoo de 1918 
com um saldo de 23 :1549$1.05, o que não acontecia ha 
muitos annos. 

Esse saldo, allás, elevou-se, de facto; a. 166 :828$553 
se '' at.tendermos a que entre a despeza feita figuram 
1.43 :2'79$i·í48, de exercícios findos. · 'Além disso, Dom 

· Aquino conseguiu reduzir 19 ;021$200 na divida pa~-
si':'a do Est~do. · 
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A· obra de D. Aquino, porém, nã{) fico\! circ~m
scripta ao e<IUilibrio financeiro, o que já seria muito. 
A instruccão publica no Estado desenvolveu-se a olhos 
vistos. Grupos escolares são installados com successo 
e a frequencia revela augmento sempre. 

A pecuaria. se desenvolve; os hr-rvaes au.gmentam, 
varias culturas se incrementam; as terras, disputadas, 

· se valorizam e municipios como Campo Grande osten-
tam uma prosperidade miraculosa. . 

. Estradas de rodagem, pontes e outros melhora
mentos, surgem a cada passo. A! capital, está remode
lada tendo sido gastos em melhoramentos algumas 
centenas de contos de réis_ Tem illuminacão elec.trica, 
um bom serviço de automoveis, quarteis e outros edi-
ficios pulllicos, etc. etc. · 

Essa a grande obra de D.. Aquino~ feita, sem du
vida, serenamente, por entre as benl}aOs de todo um 
povo agradecido e feliz, que boje, segundo anniversa
rio de seu Governo fecundo o acclama com enthu
siasmo.> (D'O Imparcial.) 

«O RESURGlMENTO DE UM ESTADO 

D. Aquino, Presidento de Matto Grosso completa 
hoje dous annos de Governol cercado, dentro e fóra do 
seu Estado. do maior respeito. da maior estima e da 
mais elevada admiração de todos· os seus concidadãos. 

O que tem sido a administraç.ão do .eminente pre
lado brasileiro ptovam-n'a os grandes .e incontestQ..veis 

·melhoramentos materiaes introduzidos em Matto Gros
so. ·D. Aquino, como homem. de estado.-não foi uma. 
surpreza .. Antes, foi uma magnifica confirmação de to
das as esperanças que no alto criterio, no solido pre
p~ro e na brilhante intelligencia de S. Ex. perdura, e 
o paiz inteiro depositava no momento mesmo em que 
o seu nome, acatadissimo no seio da igreja, era indi
cado como solução unica á tremenda... crise ,partidaria 
que agitava a familia matto-grossense. 

O clero nacional conhecia muito bem. as nobres 
qualidades civicas _do virtuoso bispo de Prusia.de. 

Era uma figura inconfundivel, que se impunha, 
através de uma vida siJnples de bondade~ inexcedível, 
ao amor· de todos os catholicos. Patricita como os )1ue 
mais o forem, D. Aquino via tambem, com imroensa 
tristeza, o Estado de l\fatto Grosso, enorme, opulento, 
com uma flora e uma fauna verdadeiramente incom
paraveis, esquecido e abandonado. Via,. cheio de pezar, 
os partidos políticos a quererem trucidar-se mutua
~e:µi.e, na ameaca permanente da renovacão~ da gue.:rra 
civil em toda á extensão daquellas paragens sertane
jas. Em Matto Grosso, tudo estava por organizar. As 
s~as finanças estavam completamente arrazadas. Não 
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havia economia, porque não havia trabalho. Desde 
·que não havia _ju~tica, ·não podia haver . confiam;~ . e. 
não havendo conf1anca, escasseava o credito, morria a 
_produçção emquanto as energias e os capitaes dos par
ticulares, que não eram filiados á · politica ,pro.fissio
nal, emigravam para outras paragens ·mais tranquilli
·zadora:s. 

O grande e infeliz Estado . retroce.dia aos negros 
tempos coloniaes. O azeredismo, como um f ornligueiro 
damninho, durante muitos annos, vivera a solapar e a 
consumir as riq_uezas loeaes. Parasitava, então, sobre 
as ruinas do velho. e carcomido ·condado· federal · de sua 
alteza -:republicana. o Vice-Presidente do Senado ... 

Quasi ás portas da insolvabilidade. com a sua di
vida externa, que era um formiclavel espantalho, a 

. crescer cada vez mais, o Matto Grosso, desorientado 
· pelas suas lutas internas, empobrecido pelos que o ex
ploravam, chegou a uma · situacão de horrivel deses
pero". Ou os partidos fariam um accôrdo e elegeriam 
um .Presidente alheio e superior a todas as convenien~ 
~ias da politica regional, ou a .revolução sacudiria. to-
dó's ·os seus municipios. · · 

E' ahi ·que appareqe o. nom.& de D. Aquino oomo. 
a bandeira de salvação. Todos o aceeitam; t-Oàos se 
curvam ·diante do eminente prelado, S. Ex. declara 
fogo que se submette á vontade ·do povo matto--gros--

. sens_e, ·mas para ·servil-o exclusivamente. Nunca foi, 
não é, não será absqlutam~nte politico de .partido. Que
ria governar, ape·nas favorecido pelo apoio da opinião 
publica da sua terra . 

. Os partidos concordaram.. D. ·Aquino foi eleito e 
a Sl,la eleição valeu por uma consagração. · 

1 · D'Ous annos ·de governo honrado e· progressista são 
passados.O Presidente·. fiel ao seu· prograinma de ad
ministrar com o povo e para o povo, tem resistido a to
das as asperezas da adversidade. Nem sempre os politi
queiros estão satisfeitos com elle. Não irn,porta. O es
.sencial, e isto é o maior titulo de glorias para o actual 
"Presidente de -Matto Grosso, é que ·a. 'opinião popular 
esteja · com elle .. como sempre tem estaao e esiar_á. · 
· Depois· do- dous annos de Governo, CQmmemoran-· 

do ... o na data de hoje, S: Ex. Revma.t _póde mostrar ao 
' paiz inteii:o. a phase larg•a de morahdaàe administra-
. tiva, d~ reconstruccão eeonomiea e financeira, de or .... . 
. dem: e:- trabalho introduzida no Estado. . -· 

· CUyaM, ·a linda. capital de Matto ~ Grosso, pó de ser 
~.apreciada como um espelho onde se reflectem os gran
des melhoramentos de . Matto Groso .> (D'A Triliw~. )· 

· O SR. PmEs · DE CARVALHO - Até· ·em minha terra ae fez 
elogio ao · ~or do Estado ·dé· ·v. 11% • . 
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O SR. PEn.mRA LEI'l'E - Estes elogfos leem sido feitos 
felizmente pol'. toda a pa1'tt:, no paiz inteiro. Náo. ·posso apre
sentar neste . momento a prova em relacão a todos · os Es
t~dos, mas affirmo o facto que, aliás, o nobre Deputado pela 
Bahia acaba de attestar que se tem verificado na Bahia.: 

o SR. ANNIBAL DE TOLEDO - Por int.3rmedio <ia Agencia 
Americana o bispo fez uma g:ra:ude propagandê$ de sua pes
~ma. Aliás isso de -elogio nilo prova. nada. O coro-nel Pedro 
Celestino. que é -lloje o e:hefe do par tiào adverso ao meu, fe~
me referencias muito elogiosas em mensagem sua e tenho 
·em meu poder até ofificio seu no me$mO. sentido. · 

o SIL PEREIRA LEITE - V. Ex. <leixe~me fallar. Estou 
:rep.licaudo; V. Ex. terá .a replica e eu ainda he.i. de ter a~ 
minhas .razões finaes. · 

·o SR. PIRES DE CARVALHO ·- · E depois ainda as razões 
d~ recurso para -então vir a ·.sentença de.finiti-va~- -

0 SR. PEREIR.A LEtTE - E' exacto, ainda haverá. as de 
. recurso. . 

O SR. ANNIBAL DE TOLEDO -. Peçcr licença a V. Ex:. para 
não .responder da tribuna da · Cama.ra. Entendo que não é 
aqui o logar dessa·s discussões. 

O SR. PEREIRA LEITÉ - · Mas não foi V. Ex : qÚe trouxe 
o debate sobre este as::;umpto pa·ra aqui ? 

O SR. ANNiBAL DE T-OLEDO - Responderei a. V. Ex. pela 
imprensa, como já. o fiz hontem em artig&, e. _farei em QU- j 

tros. · 
O SR. PEREIRA LEITE - Pois eu é _ que não respó-nder-ei 

a V. E:x:. pelos jornaes; e tanto Já demonstrei este p:ropo
·sit'> qu-e V;· F.x: bl! muito tempo . vem atacando o Presi
dente do meu Estado pela imprensa ·e eu estava quieto~ 

o SR. ANNIBAL DE TOLEDO -:---- E' a imprensa quem o ª~ª . 
e o tem atacado, ·não·· eu. Apenas :vim aqui denunciar -um 
facto gravíssimo. 

o SR. PEREIRA LEITE - Ora, . V . Ex. traz accusacões 
-para aqui e quer que eu fique de braços cruzados, estando 
com a razão, com o direito, com a justiça e. com ·a paz ! 

O Sn. PmEs DE CARVALHO - E, depois, V~ Ex., na tri
buna, está em sua easa propria -e na imprensa em casa 

. alheia: ou tem de alugal-a ou de pedir por favor. 
O SR.. PEREIRA LEITE - O caso é este: S. Ex. queria 

que o · Presidente d'esf izesse dous actos seus -e elle não os 
poude desfazer; offereceu compensações, S. · }px. :não accei-
tou e rompeu. · 

o SR. A11i""NmAL DE ToLEDo - O Preside"Qte desde qu~ as
sumiu o governo vinha hostfüzan.do o meu partido . . Já -ex-: 

· pliquei tµdo. · 
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O SR. _PEHEmA LEI'rB - V. Ex. depois -de tudo isto e~
vreveu artigo correndo o véo ::;obre o passado, e foi em ~2 
úe janeiro. Como quer agora tl'azer o p;u·Lido para justifi-
t.:ar o rompimento '! ! · 

O SR. ANNlBAL DE To.LBDo - E'iz todu u esfOrço oara. nãu 
romper com o Preúd~nte ·do Estado; mas eile não -compre-. 
llendeu, ou não quiz attender; desejava. a luta, e a luta se 
1.Iará. 

O Su. PEREIRA LErrE - ô Presidente de lVIatto Grosso não 
abt'iu e nem quiz a lucta. 

O 81-t .. AN:-iIBAI, '1'oLc:oo - Quiz, porque poderia tel-â 
evitado; j~so estava mn suas mãos. ' 

O SR. PEREIR:\. LEITE - V. Ex. é que queria a .sua des
moralização. 

O ·SB. ... \.NNIBAI. ToLl~Do - Depois que. assumiu o governs, 
apoderou-se delle .·grande ambição política, que elle não po·
dcria realizar Einão tomando attitude partidaria~ 

o SR. PEREIR!\ LÉtTE -· V. Ex. e seus ami~os mais ~xal ... 
l:ldos é que tomaram essa attitude. · · 

Sr. Presidente, VQU ler o manifesto. 
O Sn. .A.NNIBAr. TOLEDO - Tornou-se um ambicioso po• 

!itico, um ambicioso vulgar; e é po1· isso que elle perdeu a 
autoridade no Estado . . , 

O Sii . .P.EJtEHu LEITI<~ - l'ião pel'deu; é apenas um ·gru-: 
pinho que o atassalha. 

O SR. ANNlBAT- TcLEDO ....:.- Perdeu completamente.: No dià 
eru que elle deixar a governo, não será capaz de viver em 
~fatto Grosso. Tal é a situação desprestigiosa em que está; 
ctt•c elle . pro-vrio já me declarou que teria necessidade · de 
passar alguns annús fóra dallL 

o Sn. PEREIR.~ LErrF. - Não é verdade. 
O Sn. !lAcEHc:to DE I .ACJmDA - . Esta conclusão· é muitô 

forçada; porque ler necessidade de passar fóra do Estado (; 
uma. cousa, e não i1oder viver no Estado é outra. : · · · -

O SR. l:>ERErnA Lr~rn; - - Posso garantir que ainda nãu 
houv1~ um presidente do Estado, desde a proclamação da 
Republica' até hoje, de tanto prestigio como D. Aquino. Pelo 
nHmós, não conhe.ço. · . 

O SR. ·ANNIBAL TOLEDO - Si V. Ex. fosse Governãdor; 
lalvez Uyesse mais prestigio ... 

O SR. PEREIRA. LEí'l'E ,..._ Nij.o tenho intenção nenhuma de 
~i:~1· governador~ Pó de ser que V. Ex. tenha essa pretenção .; 

Sr. Presidente. vou ler o que disse ao póvo matto-gros
~cnse o 81-. D. Aquino, uo manifesto, onde explica sua atti-.i 
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tude e bem respon.de ao nobre Deputado, ne seu desapoio ao 
seu governo. 

0 $~~; A.NNIBXL 'foumo· - As classes mais importantes 
do Estado e:3tão todas em opposição a elle. Até já se consti
tuiu aili uma. sociedade agTo-pecua~ia, exactamente para se 
oppór aos de-smandos · daquelle governo~ 

O · SR_ PEREIRA Li.Jr-rE - Não é exacto. Hei de provar. o 
que é essa sociedade. A ella não pertence o coJDIIiercio.· Com
põe-se, apenas, de um grupinho, que faz opposição systema-
tica ao Presidente D. Aquino. ·· · 

·. 

' 

. Vou ler o manif'esto: (lê) · 

AO POVO MATTO~GROSSENSE 

«Eleito Presidente do Estado . em ~irt~de de um 
· sUl<:>rnne · aceôrdo politico e.nt.re dous ·partidos antago-
nistas, · tive a extraordinaria saisfação de yer, ao cabo 
de dou-s anti.os, em 22 de janeiro ultimo; o meu governo · 
applaudido publica .e enthusiasticamente por ambas as 
facções partidarias, qu~ unanimes, o . haviam suffra.-
gado. · . 
. ..!cceito, assjm, pelas duas pãrtes negociadoras do 

· accôrdo, sancQionado por . um · biennio de ardua ·erperi
encia. prestigiado peia imprensa ,. e pelas mais altas 
autoridades do Paiz. estaYa defiD.itivamente firmado o 
meu programma administrativo ... ~ · 

O SR. AN~IBAL ToLEI>o - Elle nos entreteve nos fins 
de.· 'noveinbro para póder fazer a fita da rece_pção a monse-

· n'hõr Scapar,dini. Por isto é que adio.u o rom-pimentp. 
O Sa. PEREIRA LEITE - V •. Ex. e seus am-igos é que an

daram emP.aliando o bispo durante dous annos, com elogios 
para vêr s1 o tornavam um tit'ere em suas mãos . 

. O SR. ANN-mAi:. T-OLEDo - Desejava que elle se ma.nti
vess.e · dentro do compromisso que assumiu. Er.a o bastante. 
Si ~ssim fosse, estaria hoje outra situação . . 

·o SR..· PEREIRA Ll:JITE - Manter-se em outra situa.oio 
para V·. Ex. ora est.ar completamente entregue ao seu par
tido. 

· · O · Sa. ÁNNmAL ToLEDo - · Quiz tornar-se chefe -politico 
para vir para o Senado. E' a razão da sua attitude. · 

· ·O _SR. Pmu!:IRÃ. LEITE - Não apoiado; elle nunca teve pre
occu~oões politicas, affirmo a V. .Ex. Actualmente está 
pres do um serviço grandioso á sua terra, qual o de . pa-
cificar Matto. Grosso . . · . · · 

O S,R.- · ANNlBAL ToLEDO Pacificar dessa maneira? 
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' ' o SR. PEREIRA LE!TE L y: EX!. e seus amigos é. que fa-

zem a. desordem. 1 

O SR . . .ANNfsÁL _DE ToLEDo - · Bella .pacificação. 
o SR. PEREIRA LEITE - Mas, V. Ex. já elogiou essa pa-. 

dfica_cão~ Co~o agora vem diz·er que não ha pacificação?. . 

O Sa. ANNIBAL ToLEDo· ;__ Eu já expliquei tudo isso. E' 
ponto em que V. E~~ _não deve in.sistir. · . . 

o SR. PEREIRA . LESTE ' - Continúo. á leitura, Sr. .Presi_; 
dente. · 

« ..• Eis ·quando,' a 21 . do . corrl'.lnte, no jornal 
o Republica;no, orgão do Partido Repuolicano ConseD..:.. 
vador., surge, sob a epigrapbe - A :n,ossa a.ttitude -
um . editorial, em que este -p-artido~ o mesmo partido 

· que .an'írmára. e ·reaffirniárá tantas vezes~ àté ba pou
co, o seu apoio ao meu governo, declara que, .desde 
aqnelle momento, o retirava~ . · . · 
· . .Verdade é que falha, ·por . completo, nesse d.o

cumento, a ·solemn]d'ade que fôra, quando nada, . dese~ 
.1avel. Para ·uma. simples reorganização do directorio, 
para a r.eaffjrma<;ão de apoio ao meu goverp;o, etc., 
reune~se o . partido em assembléa geral, · convoeam-se 

. os rep.resentantes dos varios rounícipios e .as delibe
rações vão frrmadas por todos os· roem.tiros· presentes 
do direetorio central. . · ·. ' 

iN\O actual . documento, entretanto, o ·mais impor
tante de quantos podia- elaborar o partido, nada. disso. 
appareee nem transparece. ' . . ' . 

E• licito, pois, ainda suppôr que es.te gesto não. 
rep:t>esente o pensamento geral do partido~ · · 

Isso não obstante, como se trate de · imprensa of .. 
ficial, penso que devo ao povo matto-grossense a ex-
plicacão desta resposta. - . ·, · 

Qual, pois, o gravissimo e extraordinario ·motivo 
que determinou a nova attitude tão ·diametralmente 
opposta . do Partido ·aepublieano ·Conservador ? 

· Negociata escandalosa promovida ou patrooinada 
pelo Governo ?. . ·_, · · 

Delapidações de patrimonio' do Estado ? 
Descalabro das financas ? · . · 

· Atraso de vencimentos ? . 
ôppressão do po-Vo com impostos., intoleraveis ? 
Demissão indebita de funccionarios conserva .. 

d~~! . . . . 
!Perseguioõ·es políticas? · 
Massacres ? ••. ~ 

O .'Sa •. A~NilML TOLEDO ..:,.... _Não só demissõ~s índebitas, 
~as íllegaes. I)emittiu nove . promotorel) . do . Estado, que não 
podiam s~r demittidos.. · · · .. 

c .. ~Vol. V.: Ul 
-~----
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. . o SR. PEREiã..\: ·LEITE - Depois que o partido de V. Ex. 
lhe. declarou guerrá. E' claro que não podia ter em postos 
de confiança, como autoridades, revolucionarias, seus·. adver-
sarios. · · · 

:Pro sigo . a. le.Hura : . 
· «Nad~ d1sso. Dil.:o o proprio orgão-'official do par-

. 'tidó: . . . . . . . 
«A. publicacão dos malfadados actos na Gazeta Of

ficial de quinta.;:..feira, foi o passaporte éOncedido pelo 
Governo ao partido.~ .· 
. Esses actos? Os · de pumeros 940 a 942,,_ isto é, 

á remoção {io ·· profuotor conser'vador da ·eomarca ce-
1estmf8ta de · ~mpo Grande, para a ·comarca conser
.Vàtlorá 'de IBelia. Vist'a; a :remocã·o d-O pf'omotor celesti-

. n ista dest11, ultifua· · cp~rca pará ~ primeira, e . a no
mea~ãó de . um. ·candiâ~to télestiliis"..a p~i'a. a . promo
:~fa. de R'Osario..;.Qeste, o terceiro dos candidato·s do par 
tido Mattogrossense que, -en;t vagas succeSsiVas teem 

· · ·sido p'ór .íi:tJm nome~dos .. para a dita «~fünàrca..- ,, 
Eis ahi os ·«ma:lf a'dá'dos actos>. .. '·. · · 

. Não, pássaro; como se vê~ de simples: oàso vulgar de 
J>arW;fartsmo . . . . . . . . . . 

. A <>t:i:Posição não . desfralda ·a bandeirâ dé . um só 
· idéal ·patriOtiéo. · . . . . . . .. , _. 

. Julgóu~se; entretanto, opport~o te-va-r Q .-facto ao 
-conhecimento do Sr. ·Presidente . da .llepublica, de 
qué!n, a ·23 de fevereiro recebi Q teiegramma segilinte : 

Petropolis, 23 de fevereitô de. t92'0. ··J Presidente 
Estado .._ úfficial. ~ . Rec:ebi teH!gram.µi~ Deputado 
A.nnilial "Toledot gueixando-!Se :Gover·no Estado não está 
curilpi'iri'do accôi'do, . pois nã'o diStribue ti·om igualdade 
fll.nccionalistno estadual dous partidos ··e · tem <lesenvol- 1 

vido aeoão .governam~ntal mó do ·sempre.· desfavoravel 
, prejudicial partido Conservador •• ~> 
ó SR. ANNIBAL ToL'ED·o ;..;.:.. Elle não cumpriu :·o accôrdo ·: 
ô SR. PEREIRA .LEITE ~. V~ Ex. fallà . de barriga cheia; 

.esta .é que é a verdade. V! Ex_. está -de barriga _ch·eià,· porque 
quasi todos os funccionarios rederaes, desde 19!6, eram do 

..partido de V. Ex. · ~ . 
· O . SR. ANNIBAL ToLEDo -· · Tres ·ciuartos :das nomeacões 

f&itas ;pelo biS'po -eram ae adversari~s nossos. -~ 'estivessemos 
de barriga cheia, como diz, não teriaJ?lOS romp1Cfo.... · : 

o SR, PERErRA LEITE - V~ ·Êx. · ,pénsa:Và ·que com' . .esse 
·:facto poria o bispo fóra do G<lverno • 

•. .- ~o :SR; AN?'ÚSAL TcLEl)<> ·,...... Nunêa. · i.ma~n~i ~ssó. Quero. 
-mesriio_: que ·s .. -Ex •. fique n6 ·go\TetnCI. para · :ati,i·~S!~et"·ª .pµ .. 
ttição_ •: !~...__ ·· ·· , · 
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O $R.: PEREmA LEITE {continuando a lêr)~:: 

~- •. Jlef:ere'.""se caso re~tauracão nomeacão promo
tor publico antes annullada por falta moralidade, a.n
nullação e nom~ação autoridades policiaes em muni~ . 
cipios onde . partido Conservador domina, nomeação ·• 
-supplentes juízes direito e outros actos alguns dos: 
quaes não publicados ainda, mas já assígnadfrs. ·Sub
metto factos apreciacã.o V. Ex.. que estou certo refle
ctirá sobre melhor orienta~ão pa:ra manter ::oerfeita 
igualdade distribuição_ cal'gDs. Esta foi a ba8e·~accôrdo 
aqui realizado e será eon<iição . ordem calma. Estado .. 
Cordiaes saudações. - Ep~io Pess~a~. - · 
~ ~ste despacho, ·recebido durante á minha ex .... 

eursão pelo N-0ct.-e, respondi nos termos que seguem ••• > 
. , 

O SR. ANNIBAL TOLEDO -. E' só de que o biS'po ~uida: ex..-
cursões, passeios. pic-_nics, etc:. . . · · · . · 

O SR. PEREIRA LEI'l'E· - Não apoiado. O bispo fez essa 
·excursão -e foi rrmito. bem feita, porque viu a necessidade pre
mente desses lagares, · detenninando· medidas p~ proyêl:..as 
a contento -dos seus habi~~. 
· o -~a. ANNIBAL ToLEDO - Não viu uadal D.em t~ ele-
.mentos pâra tomar providencia alguma. . 

o .SR,_ iPEREIRÁ LEITE ~ Tem todos os element<is, tem toda 
~ for~~ . · · - . .· ' 

O SR.· ,('~1BAL· TOLEDO ....., Elle nem se preoceupa oom 
isso'~ · 

o SR. PEREIRA LElTE ,,_ tsso diz V. Ex .. 
o Sa.~ ANNIBAI.. .. TOLEDo - Digo porque 6 Úma verdada. 

Y. •. E± •. meSm.o -em sua consciencia pensa assim. 
O SR._ PEREIRA LEITE - Não é exaet.o. Dou1:1 mo livro quo 

na minha consciencia fosse pensar desse modo •. 
;E>rosigo na leitura que vinha fazenf:io. 

. «Cuyaha> 12 -O.e· marco de t 920, - Off~ciai --
Uvgente - Exmo. Sr. Prcsidonte da Repubhca. 
.Rio. Recemchegado da minha v !sita. official aos· Ion
ginquos vastissimos ·mun.icipios do ~arte tEst11,do, tenh.() 
honra · 1a.ceusar 'irecebimento despacho -:V. Ex_. "' dt
~ou dirigir-me 23 mez findo transmittindo ~btas 
:políticas f<ormuladaa oontra meu govei'no pel~ .uepu
tado Annilial Toledo. Em resposta oabe-~e informar 
a V. Ex. qüe em relaçi& aos dous partidos que· ~e 
eommum .a.ocõrdo. me eleg-eram, o program:ma adm1-
·nistr.ativo ·pór . .mim .até agora seguido e 40 qual em 
· p~ci~ia nãp poderei afastar-me tem -sido em suas 
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linhas geraes - o seguinte. Nos varios munic1p1os te
nho governado dé accõrdo partido dominante nas res
pectivas municipalidades electtvamente constituidRs 
Nas nomeações puramente estaduaea · tenho ·respeitado 
direitos anteriormente adquiridos por qualquer doe 
dou6 partidos. Este ultimo criterio foi .adoptado pelo 
proprio Governo Federal durante inte.rvencão. Penso 
que indispensavel apoio V. Ex. ao referido program
ma livrará Estado talvez de graves perturbações. Por 
outro lado desapprovação franca V. Ex. ao mesmo 
programma livrará de não menos gràves responsabi
lidades um bispo cu.ia consciencia paira muito acima 
~as paixões partidarias e si fôra possivel só deseja
ria agradar a todos; em qualquer hypothese, ·a hon
rosa franqueza de V. Ex. será para mim· motivo de ' 
grande satisfação e reconhecimento. Saudações atten
eiosas. 

Recebi, emfim do Sr. Presidente ·da ·Republica, a 
20 de março, o infra. tl'ascripto despacho: · 

·, «Petropolis, 20 de marco de i920._ - Official __. 
.Presidente Estado - Cuyabá - Respondo telegram
ma i2 inar-ço. Meu telegramma 23 fevereiro fundou
se . palavras . Deputado Annibal Toledo· que me infor
mou ter sido perfeita igualdade distribuiç-ão cargoo 
uma das bases accôrdo realizado. Senador Celestino 
entretant.o assegui:a accôrdo não cogitou tal partilha 
tendo V. Ex •. recu·sado essa clausula e apenas tomado 
compromisso dividir partes iguaea vagas fossem oc
correndo .•. :. 

o SR. ANNIBAI.i DE TOLEDO. - Nem isso elle fez. 
o Sn. PEREIRA . LEITE - (Lendo) : 

«Accrescenta que amigos Senador A~eredo sem
pre eativeram accórdes essa interpretaçãc tanto C1u~ 

. ··nunca reclamaram ••. ,. 
o SR. ANNIBAL DE TOLEDO - Sempre reclamei; fui sem• 

pre desatlendido. · 
'::> Sa. PEREIRA LEITE - (Continuando) : 

e .•. contra ella, no tempo do Presidente Wesces
láo, responsavel pelo accôrdo. 

Não tendo eu nem directa · nem indirectamente 
collaborado nesse ajuste não sei ·de que· lado está ra
zão. Convicção em que estava era que tratan~o-se um 
accõrdo politico cargos iinhain · ser partilhados irmã
mente; mas si outra orientacão foi convenciona
dà que deve ser seguida V. Ex. que foi prcvoc-ado 
para executar accôrdo e quem mais do que ninguem 
deve saber aquillo a que se ·obrigou. Governo ... Federal 
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portanto acatará orientação V. Ex. cei't.o que ella . 
tl'aduzirá fieiménte compromissos contrahidos e ga
rantia ordem e felicidade ·Estado. Aviso todavia ·v. Ex. 
que segundo communicação me fez Deputado Toledo, 
Partido Conservador está. disposto retirar seu apoio 
Governo Estado. Ora, para evitar este facto que póde 
provocar agitação inconveniente interesse Matto 
Grosso, talvez não fosse desacertado valer-se V. Ex. 
de sua influencia prestigio para Qbter mediante 'con
cessões recíprocas partes contendoras um modus\ vi
vendi· que assegure continuação tranquillidade Es.ta-
do. Saudações cordiaes. - · Epitacio Pessoa.>. · ' · 

O ·SR. ANNIBAL TÓLEDo -- Era tal a ambição do Presi
dcn te do Estado que elle .n~m a esse conselho ão Presidente 
da Republica quiz a(tender. · 

O SR. PEREIRA LEITE ~ V. Ex. vae ouvir si attendeu. 

« .•• A este· despacho fazem-se mister dous esela~ . 
reciment-Os .• 

Em primeiro logar não fui· eu, mas· sim. o_ P. R. · 
M. G. que.m recusC1u a clausula favoravel á -divisão . 
do :funcionalismo. Ne.nhum interesse tinha ·eu .nisso; 
ao contrario, interesse à 0 actual Presidente. era que o 
ae<!-Ordo se tornasse bem claro, CC'm a introducção ~e 
qualquPr clau~ula referente a tão imprirtant.e. assumpto. 

~este sentido insisti. mas em vão, junto aos nego
ciadores do aec~rdo, decla.l'ando-lhes. desde . logo, que, 
si .no referido ajuste nãda constasse expressamente a 
respeito, ver-me-ia forcado a manter os direitos ackIUi-

. ridos. .. 
Outro e-sclairet'imento . Diz o Sr. Presidente tia. 

Republica que o Senador Pedro Celestino lhe i·nfor
mou que tomara eu co . compromisso de dividir em 
partes iguaes as va.2as que f<'ssem oceorrendo .> 

Referindo palavra~ daou~fle Senador, penso que o 
Sr. Presidente só nóde alludir a vagas, isto é. aos 
novos togares creados que, de facto, tenho procurado 
distribuir en~re os dous partidos .•. > . 

O SR. ANNIBAL Tot.Et>O - Como se houvesse vagas 
velhas. 

. -
O SR. PEnRIRA. I.m·rE - RP.fer~-se a vagas de empre- .. 

gos já r.rP.~dos ~ · wlgas que SP . prP.encb Pm, cabendo mAtadP, a 
r.:tda partido. E V. :Ex. póde ctar · testemunho que S. Ex. 
cumpriu. · · 

Q SR~ ANNmAL ToLEDo - Absolutamente, nã.o cumpri~. 
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0 SR. PEREIRA LElTE -. . V.: Ex._ ~antas vezes indicou 
~gtas ell~ nomeou. · · ·· · · · 

e:. • • Em attenção aos referidos despacb,os do Sr .1 
Presidente da Republica, o Governo do Estado sus
pendeu, Por mais de um mez, ~ publicação dos <;Inal .... 
fadad'os actos'>. •·· -

Fez maís. Propoz a.o P. ·a. e. con,cessões extra ... 
' ordinarias, . ê.omo sejam os 1-0gares de off:i.ciaes <le Ga~ 
. binete da Presidencia do Estado, de ju~z d.e . direito da 
·· comarc-a-...de Araraguaya, etc-. 

Quanto ao funccionalismo, em geral, declarei que, 
si effectivamente se provasse, dentro do meu criterío, 
ailocium desequilibrio, o que afinal póde . acontecer' to 
Governo estaria prompto a reparal-o do me-Ibor modto 
~~~~.- ~ . 

Note .. se, entretanto, que nomeações nã0> basta sim .. 
plesmente contal-as, como faz o orgão conservaQ,or, é
preciso tam.bem pesa1-as. 

· O <Jàrg,o de delegado· fiseal ôo · Norte, por exemplo, 
não se equipara, por certo, ao de simples continuo de 
qualquer' repartição. · 

IYahi a diffiouldade, si não'. mesmo· a iínposslbm .... 
·q.ade, de manter, em semelhantes ·nomea·ções. um equi..-
Hln'io mathematico. . 
. O editorial denuncia, eJilfim, em varfae circums--
ta:ncias, a. parcialidade do :!?residente da Estado . 

·Em .primeiro lagar, a Sl+a in-Wrv'encão a favor do 
reconhecimento do Senador· Pedro Celestino. 

· Para quem . conhece o acc6rdo politieo dé H de 
· outub!,'o de 1917, firm·ado pelo Partido ll,epubliclano 
Conservador, é incrível @e ainda sej-am evocadas pelo 
m~mo partido as circumstanc.ias · daquen:e_ · reconheci-
mento~ - . . . · · · - . 

Basta.. aqui citar a clasula n· do referid-o accôrdo :· 
-::A vaga proxima ·de renovação . do teroo ·do Senádo Fe
deral caberá ao Partido Repüfilicano Mattogrossense, 
não a pleiteando ·o · Partido Conservador~ E ambos os 
vartidos se compromettem a desinteressar---se do re
conhecimento de candidatos avulsos que . por venturai 
apparecam para qualquer dos cargos acima mencio-
na.d.os . » · ·. 

Pois bem. Como" é ·public.o e noforio, a-pezar deste 
compromisso tão -.solemnemente assumido, havia po~
vo-s··mezes pelo 'Partido Republicano Con-servaãor, plei
teou este a: vaga' do Sena(io, ·-a não çon:segubido -e~~ger 
o seu candidato, tentou por todos os · modos fazeI-0 
Teconhecer. · 

Peante disto, podia acaso quedar-se impassível e 
convel:liente o Presidente do Estado, e\ei:W, ~tr!.-' virtude 
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desse mesmo apcôrdo, que assim, tão depres·sa, se rire-
tendiâ que:Qrar? - . 

Quanto ao!i, cargo..s fedéraes, á ex-0epção do :de juiz 
seceional, foi, desde logo, meu proppsito dar toda pre
ferenc,ia ao . Partido. Republicano ConserV-arlor, . ;pr~
curando assim esta~lecer sempre melhor eqmlibr10 
nas posições. Este, porém, em um mal entendido . e 
insistente alarqe de prestigio junto ào Gnverno Fe
(f era, ~em previa ti€>1!lmuação alguma, prescindiu de 
toda· e qu~lquer intervenção ·oo,Presidente do Estado. 

Paqui un:~~ ou outra· collisã.o entl'0 as· indicações 
do .Presidente e de> Parti·l;lo Republicano ·ci;mservador, 
;iliâs, de somenos importancia. Nem por isso,- entre
tan~o, de-jxei de- nas minhas. propestas, dar preponde
raucia _ao mesJ;Ila partiqo, oomo. constai do~ telegram
m~s expedido~ por -~sta Presfd~ncia. · 

Respeito ao· caso das elei~ões de Çorumbâ e Campo 
G:ran,de, · basta ool)heoer ~s Gircumstancias do ~cc.ôrdo, 
que em torrio do. mesmo ~e eiaborou no· seio da Assem
bléa Le~isl:;itiva, p~ra ·ae vêr que o 1GJoverno· só podia 
prooeiQei' comQ prooe(leu. · 
.. · A .p.ro1u•ia. · resQlução, em que .se ÇiOn~r~tjzou aquelle 

· .~eco~o, .dispõe o seguinte, no eeu art/ a~: 
· «As pPóm~as·· eleiQões municipaes serão apuradas 

de eonformidadie com às disposições constantes · .cio de-
creto n. 328, de 29 de dezembro de 1914"> . 

· Além disto, i::;i realmente fosse de ai!",côr..do que e-Stas 
eleicões devessem reaUza:ii-,,se apenas no fim do trien-

. nio, · porcrne tanto açodamente de ambas os partidos em 
reform\l'f, desde. log-01 P.POOipitakfam'ente, a. .nossa lei 
eleitoPal, v"isando claro as condições especia.es daguel-
les dous muniei-pios? · , • 

. ,:>oi' ultimo aquela intewenção 9,o IE:xecutivo Es
tad·u~l em municípios autonomos, SÓ podia .. ter, pol' 
netur~za, um caracteJ.? pura;mente pe.s:sageirc. 

Autorizado emb.ora ·pela assembléa a iatervir, nem 
POI' isso estava . -0 E:t.eeutivo autorizado a perpetuar a 
inte~ncão. Além da ppapri.Q. esseric.ia desta, oppu-. 
nba-se B isso o supracitado e expre.sSQ dispositivo ·1egal. · 

Finalmente, no toaante ás nomeações de eupplen
tes de Juizés: de Direito, o ·a.ovei'no não pedia.. segi,..ir 
PtJ~ -Q critefio gerªJ .4.e :t'.?zel~s 4~ IJ.~rdo c~m . a 
$1tu~iw p1Jlitic~ 9om1~~llte ~~ cª4ª' ,"'Pm~P~@., cr1ter~o 
este á.cceito por ambos os partidas, como unlC9 pratl
icamente · applic.avel nesse regimen de conci"íiia~o. . 

> 'l1o.@vía, .rl·e~~Q.s~oo~ em,bo_r~ ·ª9 :p:a.~iido . ~àtto
grassense,- de1xe1 d.e ~me?r ~ pr~m~~r,{Js s~P»lep,~~' 
que teria dado a este partido um maior exeesso •de no-

. meações wbr:e os eo:aseirvadores ... · - . 
Desf~itas a.ssim estas aeetil~a.çôe~, q:ue i;ião Il)ereci, 

mas, entretanto, -sei 0relevar re_sta. ainaa. a meu tavor 
um argume:Q.to ... · positiyp .~ p~r~ll;lW;>fjo~ ~' · ,Q ·l$ro,Prio 
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interesse pessoal que eu tinha, em manter o equilibrio 
dos dous partidos. . 

Quanto mais equiparados estes, tanto mais seguro, 
forte e independente o meu Govet>no. . 

. Nada mais e.omtudo que governar entre palmas e 
hosanna3l> Este interesse pE!ssoal, só podia e~ba.rrar 
deante dos supremos interesses do direito e da Justiça. 
Assim foi. 

Si os criteriQs adaptados pelo meu Governo. pre
judicaram ao Pàrlido Republicano Conserrvadm."" não 
foi certo por vontade nem culpa minha. 

Nada tinha a lucra:r o Presidente do Estado, com 
o afastamento de qualquer dos dous p_artidos. 

O povo matto-grossense que julgue, pois, si podia 
. baver do lado do meu Governo, ·parcialidade ou pre
' venção contra um partido. P-m .cujo ~eio. ·apesar da .mi
nha melindr.osissima situação política, fui ·escolher, 
para Gervirern cpmmigo, o commandante geral da 
Forca Publica do Estado, o delegado fiscal do Norte. os 
meus ajudante.3· de ordens, etc.,. accei.tando até para 
Chefe de ·Policia um dos candidatos do mesmo partido • 

. Quanto a mim. assumfil'ei serenamente .a respon
sabilidade·· dos ~meus act.os nesta mi~ão patriotica e 
tão elevada, que eu. jámais sonhâra, a que proourei 
esquivar-me, mas que já me não é licito hoje aban~ 
donar. ~ 

Entrarei, Pfi.Ta a. pháse nova do. mau mandato go
vernamental, com a mesma con.-:;ciencia tranquilla, com 
os mesmos intuitos de -paz e concordia, ·pará com to
àos os meus patrícios, que, e.~pero em Deus, hão de en
contirar sempre em meu coracão de matt;o..grossense e 
de bispo, o mesmo r amplexo de amigo .. 

Assim~ pois, emquanto o Sr. Presidente ·da. Repu
blica se dignar de «acatar a orientação do meu go
ver?O; em quanto um só que seja dos partidos signa
tar10s do accôrdo reclamar os servicos, a ,que solemne
mente me obriguei; emquanto Deus me não -recusar ~ 
forçoo- precisas,· aqui estarei no posto de sacrificio, que 
cm momento . angustioso da nossa historia politica 
acceitei, não sem apprehensões, mas firme e res0luto, 
da soberania eleitoral do povo de minha terra •. 
. Cuyabá, 23 de mairço de t 920. - Francisco de 
Aq1tfnin Co1rr~a, Bispo de Prusiade, Presidente do Es-
tado.:1> - · 

O SR. PRESIDENTE - Previno ao nobre Deputado que a 
hor~ do expedien,te está esgotada. . · 

O Sa. PEttElRA LEITE -·Obedecendo a·o aviso de V. Ex., 
vou deixar a tr"ibuna:, compromettendo-me a continuar as mi
?J:Jhas ~onsiderações na se:~são de segunda-fera. 

Tenho concluído por hoje. (lif1.t,tto bem.: m.uito bem.) 
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O Sr. Presidente - Está finda. a. hora destinada ao ex.,.. 
pedi ente. 

Vae se passar á ordem do dia. (Pausa'.) 
Comparecem mais os Srs. Annibal de Toledo, José Bar .. 

reto, Agrippino Azevedo, João Cabral, Oscar Soares, C"rr~ia 
de Britto, Estacio Coimbra, Natalicio Camboim; Pedro Lago, 
Octavio Mangabeira, João Mangabeira, · Elpidio de Mesq'l;lita, 
Sampaio Corrêa,' Nicanor Nascimento, João Guimarães, Sil
veira Brum, José Bonifacio, Landulpho de Magalhães, La
mounier Godofredo, Waldomiro de Magalhães, Alaor Prata, 
CamiHo Prates, Salles Junior, José Roberto, Cesar Vergueiro, 
Prudente de Moraes Filho~ Rodrigues Alves Filho, João Sim-
plicio e Marçal de Ese(lbar (29} • , 

Deixam de comparecer os Srs. Felix Pacheco. Andrade 
Bezerra. Juvenal , Lamartine, Ephigenio de Salles; Costa 
RegD, Monteiro de Souza, Abel Chermont, Chermont de Mi- . 
randa, Herculano Parga,. Pires Rebello, Berminio Barro.so, 
Moreira da ~oeha,.. Vicente Saboya, Ildefonso Albano, Alberto 
Ma.,ranhão, Affonso Barata, Sólon de Lucena., Antonio Vicente, 
Gervasio Fioravante, Arnaldo Basto·s, ·PP-reira. de Lyra, Pe ... 
dro _ Cord~a. Turiano Campellp, Alfredo de Maya, Miguel Pal
m~ira·, Mendom;a ?.Jartins, Manoel Nobre, Deodato Maià, 
Lauro .vmas Rôas, Castro Rebello, Maria . Hermes, Ubaldino 
r.le Assis, Arlindo Fragoso, Seabra Filho, Arlindo Leone, 
Rodrigues Lima, Manoel Monjardim, Ub~ldo· Ramalhete, An
tonio AguirrP, Reitor de Souza, Octavio da Roeha Miranda, 
Azurém Fnrb:1do, Salles Filho, Aristides Caire, Mendes Ta
váres, Vioen.te- Pir~gibe, Norival d~ FI'eitas, José· Tólentino, 
Azevedo ·sodré, Manoel Reis. Themist.ocles de Almeida. Buar
que de Nazareth, Ramiro Braga, Raul Fernandes, Mario de 
Paula, Teixeira Brandão, · José Aivl's, José Gonçalves, Her .. 
culano Cesar, ·Ribeiro Junqueira, ·Antonio .carlos, Emilio· Jar
dim, Gomes Lima, Franc,isco · BressanP.. Josino de Araujo, 
Fausto Ferraz, Jayme Gomes, Vaz de Mello, Honorato Alves~ 
Manoel Fulgeneio, Mello Franoo, F~rreira Braga, Barros Pen
teado, Marcolino Barreto. Eloy Chaves, VAiga Miranda, Pai .. 
meira Riprier, João dT!' . Faria, Sampa.io Vidal, Pedro Costa, 
Manoel Villaboim, Carlos de Cam1•'>s, Severiano Marquas, 
Costa Marques, Luiz Xavier, Luiz Bart.ho1~meu, . Abdon. ·Ba
ptista, Pereira. de Oliveira, Eugen\o Müller· Alvaro · Ba
pt.isfa, Gomereiiµ.Jo Riha~. Evs.r.isto Ama:ral, Au~sto .Pestana~ 
Aicides May.a, Flôl'.es da Cunha e Joaquim Osor10 (96). 

ORDEM DO DlA .. 

O Sr. Presidente - A Hsf.a de presença a.ecúsa d compa .. 
recimento . de i 09 Sr.s. Deputados. _ · . 

Vae-se proceder· ás vótações ·das materias · con~tanfos da 
ordem do di~. · ·. · 
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Pei}'o· aos nobres Deputados que occupem . as SU.as cadei-
ras. (Pausa.j · - · . . 

Votação da emenda do Senado. ao .. projecto n. 554 B
1 

de 
:19!9. da Camara, coneedendo meio soldo e montepio pela ta
hella actual á viuva e á filha solteira do coron~ Alfredo V;.
cente Martins, ex-liirector · do Asylõ de Invaliclos da Paíria; 
com parecer da Commissão de Finanças, favorliVel á 0lll0E.J~ 
(vide project(}: n. 161, de 1920) {discussão lµlic~!,; 

Approvada · em discussão. unica a seguinte: 

EMENDA oo SENADO! 

Subustitua-se a proposição pela seguinte: 
O Congresso· Nacional. decreta:· _ 

. '.Artigó unico. A impomncia que pereebettli actualmente, 
no Thesouro Nacional, a viuva e a filha solteir·a do criro~'i'. 
Alfredo Vicente Martins, ex-director do Asylo de- Invàidos da 
Patria,. fica ',,elevada. á correspondente ao meio soldo do posto 
de coronel pela tabella de 1894; revogadas as disposicões em 
cont~rio. · · . _ - · · : - j 

. O Sr. Presi~~iite · -. O projé'cto vae · á Commissão de Re-
dacção. . · · · 

Votação do projecto n. 103 At de i920; dando noya or
ganiza-cão á usina de electricidade do Collegio 'Militar; .--.com 
parecer da Colllll}issãQ de Finanças contrario ao projectc 
1(1ª discussão)·. · ."" 

- Jtejeitado em 1ª diseussão1. Q seguinte. 

PROJECTO 

N .- 103 A: - 1920 . . . . 

O Co'ngress.o Naefonal decreta :· 
. '.A.rt. 1. º A usina de electricidati'e do CollegiO Militar 

désta Capital terá o seguinte. pessoal: 
Um eleet.rici·sta, com ()8 vencimentos a.nriuaes de 5:400$, 

e c!.ous foguistasi" com os vencim'.entos annuaes de··-2-:4'00$, cada 
um, pagos pela Directoria de Contabilidade d'o Miiiisterio da 
Guerra, . . ·-

Art. 2. º o cosinheiro-chef e do referido instituto de en
sino perceberá os vencimentos annuaes de a :000$t p-a~os pelo 
cofre do conselho administrativo. . 

. Ãrt. 3. 0 · Os a-ctuaes serventes diaristas do quadro effe
ctivo - dos institutos militares de ensino passarão, de 1 dP 
j~p.eiro 4e f9\2f em deante, a perceber seus venelmento·s pela 
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Directorfa. âa Contabilidade da· Guerra, 'devendo ser equipà...-
rados aos de igual categoria da mesma Contabilidade. . 

Paragra:pho unico. Na;; y,?.gas ql,le se derem -ao quadro de 
serventes effeetivos, serão aproveitados os· serventes ertra
numerarios que tiverem mais de 10 annos de casa. 

Af.t. 4. º E' o Presidente da Repµb!ica ~ut9·rizatj.Q a abrir 
os ereditos ne~essarios á ~x~cqçãp dest~ lei; revogadas as 
disposições em· contrario. .. · · . 

Votação· do J;lrejecto n. 4 A, de 1920, declarando de uti
lidade publica. a Aeção · Seeiai Nacicnalista; com parecer favo~ 
ravel ·da Comm.issãe de Constituição e Justiça (1ª discussão); 

~ppr-Ov~d() ~m ~a giS,ClJ1$~ªº~ o ~~iJft~ 

PROJEcTo 

~-: '.-5: ~ io-'! l~20 
'· 

O -Congresso Nacional decreta: 
· '.Art. t." E~· declarada ce ·utilidade publica a assoe.facão 

denomina.da Acção. Social Nacionalist'a, .fundada nésta· Capital 
a 23 d.e fevereiro do corrente anno. · 

:Art~ 2.º Revogam-se.as dfspoaiºões· em contrario.· 

O Sr. Maurl,oio de Lacerda- (pela ordem)' _;,;_. Sr. Prési .. 
dente, pe(Jo a .. V. Ex. se dign·e p-raceder â veriffuaçiiO da vo:':" 
taçãO-,;: 

O Sr. Presidente _..: A lista de presença. accusa. o compa-· 
reefmento de 109 Srs. Deputados; mas, sen<!o ~erto que tres 
desses nossos eollegas, consoante o disposte no § 7° do nr.:.. 
tigo 227 do Regimento, acabam de -OO!llmuniea.r á Mesa que, 
pór motivo ·de forca maior, se retiram, pelo que· ri.ão. deverão 
ser cumputados entre os votantêS', de:iXo de proceder á veri-
ficacão solicitada pelo nobre Deputado. . · 
. ' Passa-re ás materias em discussão. . . 
. Discm1são · uniea . do pa.l'eeer da Commissll.o de Finaneas. 

sobre· as emendas offerecidas n.a 3t· díseussão do projecto 
n. 79, de 1920, fixando as forcas de terra pa?a. a exercicfo de 
f92.1 ;··com pareeer~s das Commissões. de Marinha e Guerra e 
de Finan<;~s sdbre as emenda·s offerecidáS tVide projMto nu-
mero 79 A, de 1920/ • · 

Encerrada, ·e· adiada a · votação. 
3ª discussão do projecto n. 152, de i920, abrindo o cr~ 

díto especial de 139 = 400$, para pagamentq ~ M~noe~ Pedro & 
Comp. 

Encerrada e adiada,_, yotacão. 
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1ª discussão do projecto n. 11 .A. de 1920, estabelecendo 
garantias para tH opera•'ios e diaristas da Repartição de Aguas 
e Obras Publicas, ~ dando outras providencias; com pare"er 
contrario da Commissão de Finanças. 

·· O Sr. Paulo de F.rontin (*} - Sr. Presidente, ·o projecto 
n. i 1 A refere-se ao's operarios e diaristas .da Repartição de 
Aguas e Ohras Publicas. . · 

A Commissão de Finanças deu parecer contrarió. · Não 
venho me oppôr' ao parecer da Commissão; _porquanto acho 
que não se devem tomar medidas parciaes e sim medidas de 
oràem geral. . . · . . 

O projêcto n. 9, que tive a honra de submetter á apre
ciação da Camara deis Deputados, trata do assumpto ~elativo 
a todos os operarios mensalistas e diaristas -da União; é mais 
completo e não tem aquenes inconvenienle!=i mµito bem apon
tados pelo digno Relator da Commissão de Finàncas, quando 

· assegura serem as condições de aposentadoria dod operarios 
e _diaristas diversas no ·presente projeoto das dos empre
gados titulados,·- estabelecendo 20 annos para os operarios, 
quando, no ca5o" dos empregaàos titulados, é Cle 30 e 35. 

Devo, pois, J!lanif estar-me, approvando o 'parecer da . Com
missão, não porque a medi<la constante deste projecto, nH 
suas linhas geraes, nãi) seja uma me.dída jU!)ta, sirião porque, 
tendo esse caracter particular, ena não satisfaz. tão completa-

.mente quanto a do outro projecto, que op,portunamenta será 
discutido e póde tornar-se extensiva a todos os ·operarios da 
União. · · · · , 

O SR. OCTAV10 RoCHA - De pleno accõrdo_ co~ V. Ex. 
- o SR. PAULO DE FRONTlN - Era o que .tinha a djzer. 
{Muito bem; muito bem.) · . 

O Sr. Camillo Pratas. ( *) -· Sr. . Presidente, direi al
gumas palavras sobre este projeeto, para me ·prevalecer deste 
ensejo e fazer a defe.sa, que sa torna necessaris; da minha 

·, orientação nesta · Camara, em relacão ao operariado nacional. 
Estava bem longe, sr. ·· PrP-Sidente, d.e ser tomado como 

·adversario, . inimigo ·ou antipathico ao operariado nacional, 
quando submetti ao juizo da. Camara um projecto creancto· o 
ensino .profissional em todo o. paiz. . 

Suppunha, ao contrario disso, que ia ao encontro de uma 
necessidade .palpitante dos nossos compatricirn:i . que residem 
no 'interior do .Brasil e que não dispõem de escolas em que 
se ·possam desenvolver suas--naturaes aptidões para os diversos 

.. misteres industriaes de que· podem viver. Evidentemente, 
Sr. Presidente, é uma necessidade que está ·ã vista ci~ todos, 

:<•) Este discurso não foi revisto. pelo orador, 
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essa do ensino profissional. ·(Apoia.dos.) Penso que o paiz 
não progredirá" industri~lmente ..• 

O: SR. NICANOR NASCIMENTO - Dá licença .para um aparte'? 
Naturalmente foi por isso que se fecharam as do Lloyd~ 

o SR, ARMANDO BURLAMAQUI - Não queira explorar um 
assu.mpto que prornetteu debater e até agora não· o·· fez •. 

. o SR. NICANOR NASCIMENTO - Vou debatel--0. . . . 

o S:a. ARMANDO BU~MAQlJI - Está, no momento, inter ... 
vindo maliciosamente. · · 

O E·R. CAMILLQ PRATES - Julguei que ia ao cncon~o de 
uma necessidade nacional, procurando crear o ensino profis
sional, em ·que . os nossos patricios se habilita&Sem :a exercer 
profisSões · technicas. pois que, sem o aprendizado, sem b pre
paro nas ese-0las, só podem ser exercidas imperfeitamente. · 

·· Conheço sufficient~mente a capacidade dos brasileiros 
·para exercer essas industrias e para aprendei-as excellent~
meilte. 

O SR. MAUR.ICio DE LACERDA - As escolas profissionaes 
eliminam ·a especie mais explorada do operariado; que é. a 
dos aprendizes. · · · . 

. O SR-. ·CAMILLo PR.ATES - · Sr. Presidente, não h~ muito, · 
daqui mesmo· dei:ita tribuna, revelei á Camara um exemplo· 
de quànto o brasileiro é apto para . exercer as industrias 
quando encontra escola P,ffi que as aprenda. 

Referi-me, Sr. Presidente, á obra doa Trappistas . á mar
gem do Parahyba. O governo de S. Paulo destacou um fun
ccionario da . Departamento . do Trabalho para examlnar 
aquella organização, o qual verificou, por declaraQão dos 
frade·s Trappistas, que o brasileiro1 depois de -educado, de 

' bem alimentado, depois de ler vida digna de um homem, ·· se 
transforma em um operario. mu~tas vezes, em diversas mani· 
reatacões, superior . ao operaPio europeu. · 

Não me é> pois, de fórma alguma, deseonhecida a aptidão 
do brasileiro para .assenhorear-se das diversas ibdustrias 
manuaes. 

O SR. MAURICJO DE LACERDA - V. Ex. pôde accrescen
ta.r.! na immigração japoneza> em S. 'Paulo, os japonezes trou· 
xeram . os mesmos processos de Ct!ltl.i'ra. do arroz, dos ~a.boelos 
de lguape •. · . . · 

· · o Sn . . CAMIÍ.Lo PRATES - o aparte do · nobre Deputado 
é e.sclarecedor. . · 

: O SR. MAUR1é10. DE LACERDA - Dei--0 no sentido. de de-, 
monstrar que o operado ·nacional tem a mesma 'capacidaàe do 
estrange·.\ro. .· · · · · . · · . · · . · . · · · 

· o SR ~ G.\:MII.L~ PRATES .. ·- ';l'em· a mesma capacidade. que 
a ~strangeiro, diz muito )Jem o nobre Deputad~, e desde _qu~ 
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esteja .trabalhando no clima e. no meio em que nasc_eu, se 
torna até suoerfor. 

Apezar -desta minha orientação no ~oeante . ao assumpto, 
vejo .. me inculpado de :Ser um inimigo ou oomh~tente. do ope-
rariado nacional. • · - · · 

. São paradoxos. estes que espantam; e não se. podem '. ~x...: 
pllcar sinão pela ~á .vontade. (Ap!>'iados. I . ._ \ 
. o· SR. MAURICIO DE -LACERDA-· \ E v~ . Ex. seria uin :P·a

radoxo vivo e ambulante, porque é da :LJ.ga Nacionalista. 
. . O SR • . C.1.Mrdo PRATES - Em verdade t-en:ho . mais este 

dever, além d,e outros, de procurar elevar o b;-asileiro, em 
todos · {ls sentidos, .em t-Odos .os ramos da activittade em que 
pnssa viVe:r. ~ . · . . . . . '· • . 

. . Sr. Presiifente, dou meu voto ao proJ ecto que benefie1a 
o ·operarão .. · • .- . · .. · : · · ' · • ··: : ·" . . 

O 'SR. MAUR.Imo DE LACERDA - V. EX. d.eve penitenciar-
se de ~tacar tanto · o :operario estrangeiro. - . · 

O SR. Q.\.M:ILLo PRATES - Não ataquei nem ataco <> ope
rarlo estrangeiro • . O meu illustre coll_ega nunca me yiu fazer 
i$$o .- · _ · ·· . · _ · . 

· E:mfim, i -outrà irijustica •. . · . . , 
Sou aqui na Gamara, uma especle de condensador de in

justiças e já -me vou rêsignando a -essa · situação que sõ me 
·pí1-da trazer uma· .oon~ol-aci'@: a de ievar•me .ào céo. · 

- Meu intuito, vind~ á tribuna~ foi apenas protestar 'vehe
mentemente contra o 'fácto de se· me -attribuir .um pensamento 
q\le jamais tive, o _'{JUe têm um fim unico - o· de intrigai'~ 
·me ·eom o opera1'ia~ .br.asiteiro, cuj<>s interesses defendo com 
o maior e_mpenho. · · (Ap&'...!Jdos ~' · · 

· -O '$R.. MAURicro l>E LAcmA: ......., :lMas V. 'Ex~: mantém-se 
contra . o operariado eEd.rangeiro. . ·. . . ' .. 

·o Sa. CAMILt.o PRA.'I'Es ..:.::.... Repit0·: 'nuneà ru1 adversarió 
do operariado estrangeiro nem de operario ·algum. · · 
· B3sta affirmar -que si <eu vivesse na Russia, ·seria, prova-

yelmente, decidido ad~pto. de LeniJ:!.e. · · · 
o SR. MAURICIO DE L'AaERDA - Muito bàm! 

· .O ·sa.. CAMtLt.-o PR.ATES ~. 'Era -o <IUe eu -tinha· a -d1zer,. 
I~'!l.ito frem; muito bem.~ . . . . . · . -
' Encerrada ia · 1.• .discussão .do projecto n. ·H : Â, de 1920, 
e$~endo. garantia3 para· os ~pera.rios :e diatjStas ·'d~ R~
parbçao · de· Aguas e Obras . Pubhcas, e dando ·outras prov1-
deI).ci~s; . cpm. P_?.rec~ · cootrario , .da -Oommissão -.d-e .Fin:anÇas . e 

· à'diàdà _a·, ~cacr: . . . . .. - · . . . · . . . · . 
. · · 1-~\úseussão «io proje~to ~. i 7 A, de 1920; mand~o ·éon..:. 
siderar J.i:.•res de . di!'.~itos. de eonS\,1mo e de -e~ediente _;doa ge-

,Jl~s li~es ·de d~reites, os aeroplanos, hydt'oplaaos, -~yâio ... 
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aeroplanos e apparelhos semelhantes; e dando. outras · proyi
àencias, com substitutivo da Gommissão de Finanças .. 

Encerrada e adiada a votação. · ~ 

Encerrado em 2~ discussão ó artigo unico do projeeto 
n. 175, de 1920, approvando os actos do Poder / Executivo 
constantes de requisições feitas pelo 1.heso.uréiro da :Estrada. 
de Ferro Çeti,tral do Brasil de fornecimentos, no va:Ior de 
1 .• o_oo ·;ooú~; liéando adiada a. votaçã~.. j . ·-

. Enc.errado em 2"' discussão ·o artigo unico . do '.· pr-0jecto 
n. i~l; d~. l~20t .reduzfüdo a· 10_9!000$; ·o pedido de credito 
sup:ptenre~tar '<.te. 200·:1)00$; ·ã v.erba 3()- do art. 2" do orça-
mentu VÍ.S-ente; ficàn'do adiada -ft" votacão. . · · · 

Epcerrad9 . em 2ª .diseussão ó artigo unioo do . projecto 
n. 1s~, d~ i'9~, ·~fü~i~ó o. cr~ito .especial de ·3 :~74$838, P.ar~ 
pagamento a Joaqmm Gregoriano fü~ .Andrade; ficando adiada 
a y()füçâu • . . · · . · · . - · · 

Górt1pare:ct!m ainda os Srs. Antonio Nogueira, José ··Maria 
l:l· G€1s-o Dayma/ (3) •. ·. .. . .· ' · 

O .sr •.. Presidente._;., Esgotadas. as materias.'em ·discussão 
vou le'varitar :a s~s8ão, designando i)ara segunda-feka, ! -O.o 
corrente a. segninte · 

.-ORDEM 00 BIA 

VotaÇão cio 'pr~j~to,..n. 79~ de 1.920, ifixando as-'f.ii>r\mS de 
t.~rra _para. q exereiciO .de 192! ; C~D?: .Pareceres das éommis
soes .'dê Marinha e Gueri'a e de F1nat1ças sobre· as .. emendas -
oUerooidas '(vld~ proj~clt> n. 79 A, de . i92'Ct) (3ª .discussã.ó.) ; 

Vo.tacã.o-·do projecto n .. 2 A,, de 11920, autorizando. o Go
vern:l a despe. tldê. t .· 250 :'0'0.0$_ .·c·.om. '.:a re. edifié'à·Ci~'o de. A:lif'an. desa 
de Ara~iij~ 'e dátl:do :Qut'r'á.s prcrvid~ncias; ·co pe.'rec·er tavo-
ravel ·da. Oommlssão de ·Financas U.' d~scuss .. ) ; . _ · _ 

voiseãO ·~ó-J>ró~cto n .. 4 ~' de .. rn20, (iecl.à.randà de uti
lidade publfoa .a :A.co·ão 'Social m1c,fonatista~; c~m_ :p8.T1aeer. favo 
ravel da. Commissão ãe Constituição e Justioa U .. discussão); 

. Vôl&<São ,do -Pl'.OJecoo n.:. i62; êe l'9_2~ ·~. '$,ei;ado, &iftori-, 
za.ndo '8. a:berl\1r.a dos creditas . necessarxes para- :pagamento àe 
gratifica.Qão addiéfonál a qm,, ae aecõ~âo ·com a Tei ·~umere 
2 .356~ ..6ie .3:1 ·.de gezeml:Jro · de 1.910, fiz~re,m, · jú~_- diversos 
fünfai-ionarros 'da-_ Esoola ;ge~A-prEIDdizt!S :Artif"re~s -.do ~á..; com 
substittltf'\19 -da !Com~issãO ·tl$ _Fihanc;á.'s '~Sá. disC\lSsâ:Q)j · . 

'Votação do projecto n.. :fõ2, 'de 'f'.92'0;~: .:ablimm u 'ct>edito 
especial de i 39 : 4QO$., para. pagamento · a :l\fa.uoel . Pedro. & 
,<Jomp-. (8ª 'di~ussto); . . . · . . .... 

Votação oo. l1roject'O n .. H. A, dê - .t~~o esta'bete~enã ·~~ 
rantias parEi os operarios ~ diaris~s d~ Repar.~i~·~··~~·.~ . ~ 

' 
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Obras Publicas, ·e dando outra.~ providencias; com parecer 
contrario da commissão de Fí~ancas (1" discussão); 

Votaçlio clo .'.prQjecto D. 17 A, de, 1~0. mandando ' con
aiderar livres de direitos de consumo e de expediente dos 
generos livres de· direitos os aeroplanos, hydroplanos, . bydr~
aeroplanos e apparelhos 3e;:nelhant.es; e da~do outras· prov1-
àencias, com ·subslituti,·•.J da Comm.issão de Fina,ncas (t• dis-
cussão)-· · - . ' , . . 

Votacão do projecto . n. i76. de i920, ,approvando os 
actos do Poder Exeeutivo constantes de . requisições feitas 
pelo thesoureiro da Estrada _de Ferro ~ntral dQ .· Brasil, de 
fornecimento~, . !l~ 'ªlor· de 1. 000: 000$ :<2ª discussão) ; 

Votação <lo proJecto n. 181, de 1920, reduzindo ·· a réis 
f00:00&$, o pedi(,io de credito supplementar de 200 ,000$, á 
verba S_Oª, do art: · ·2°· do orçamento vigente (2• discussão);· · 

Vota.cão do projecto n:. i83, de 1920, abrindo .. o. credito 
especial de 3 :274$~38, para pagamento . a · Joaquim Grego-
riano de Andrade (2•· discussão} ; . · . · . ~- ·. . .. 

' ' . 
V:otacão do: r.equerb1ento n. 1,' de 1920,' do · Sr! ··Mauricio 

de Lacerda, pedindo esclarecimentos. sobre o incidente occor-
rido com o- consµl brasQéiro · na. Bolivia ;. . · . .· ·· . 

Votação do requerimento n. 2; de 1920..-· do Sr. Maurieio 
de Lacerda, pedindo i~crmacões sobre a: prisão de redactores 
do jornal Voz . fio .Povo e varios operarias; · . · _ · · 

Votação do requerimento n. 3, de 1920, do Sr . . Mauricio 
de Lacerda, pedindo informações sobre a expulsão .de ·José 
Madeira: · · 

Votr.()ão do Ítequerimento n. 4, de 19-20, do Sr. Mauricio 
~e Lacerda, pe<i.hido informações sopr~ militares que se . acham 
.presos em f orf\lezas, embora amnistiados· em · i:918; ... 

Votacão do , reiiuerimentó. n~ 5, de. f 920, áo Sr. · Maurfcio 
de Lacertla, pedindo informações sobre o ·paradeiro dos ope .. 
rarios FI'.itz Kocl;l e Sternéck, presos .em Blwnenau; •: 

Votacão. do requerimento n. 6, de 1920, do Sr. Mauricio 
da · Lacerda, p'edindo informaçõ'es sobre o paradeiro dó . com

" ·· mandante e ,um creado. do · ~apor . Macau, torpedeaqo 'durante 
. a $Uerra; 

. · Votação do requerimento n. 7, de. i920, do Sr . . Nicanor 
. · · N~scjinen~o, pedindo inf~r~ações sob~e a verba porque foi 
. . jeito ao inspecior das Onras contra as Seecas adeantamentos 
. ~a · imwrtancia de·5 .. 90P:OOO$OOo; · · 

· 'Votacão do ~equedmenÍo ·n. · s, de t92o, do sr. · Nioanor 
Nascimento, pedindo informa@es sobre a data ~da partida. · do 

· engenheiro· Flavio Ribeiro Torre~ para a Amarica ·do N.orte, 
· .. ~' co~iss~o; · · · ·· · · 
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Votação do reque1·fmanlo n. 9, de 1920, do Sr. ~icanor 
:Xaseimento, pedindo informações r elativas ao avude parti-
cular Borborema; · . 

Votação do requerimento n. iO, de 1920, do Sr . 1\:laurieio 
de Lacerda, sobre o assalto soffrido. por um jornal operario; 
. Votação do requerimento n. 11, de 1920, do Sr. Maurfoio 
<l t:: Lacerda., soliottando cópia -dos documentos · rel.a tivos á. 
Conrerencia do Trabalho em. Washington; · 

Votação <lo requerimento n . . :12: de i9·20. do S.r. i\faurfoio 
de. Lacerçla, ;pedimfo informações :sobre as prisõe:. feitas em 
frente ao jornal Voz do Po:vo; 

V otâção do requerimento ·11. 13, de t 920, do Sr. :Maurieio 
de Lacerda, sobre -a execução <lo . decreto que. instituiu o De-
partamento d-0 Trabalho; . 

V-0tação ·do · requerimento n. H, de 1.920, do St'. -Maurici6 
de Lacerda, sobre a expulsá.o de Manoel Perez ; 

Votaoão do ·requerimento n. i5, de 11!}20, do Sr. Maurício 
de Lacerda, sobre a expulsão e prisão dos oper.arios Koen e 
~terneck; 

V<Jta.ção do requerimento n. 1'6, ·de i9·:20, do Sr. Maurioio 
~fo Lacerda, pedindo informações sobre o incidente havido 
em Hamburgo com os marinheiros brasileiros do vapor 
Cuyaba; 

Votação -dQ requerimento.a. i .7, de 1920, do Sr. Ma.urieto 
ue Lacerda, pedindo informat;ões sobre operarios expulsos 
110 Estado de Pernambuco; . . 

Vota~o do requeriménto n . 18, de :1920, do S1·. Mauriiia 
de Lacerda, · sobre a prisão em que se encontram os opera .. 
rios Ster.neck e Koob; 

Votação do requerimento n . 19, de .1920, do Sr. Maurieio 
de Laeerda,. :~dindo cópia do processo da expulsão ele Manoel 
Perez;· . . 

iª . discussão do projecto n. 48 A, de :1920, mel'horando 
os v:eneimentos do marinheiro invalido Manoel Goncalves de 
Souza, com par-ecer favoravel das Comm.issões de Marinha e 
GutiITa e de Financas; 

3ª discussãb do pre>jecto n. :151, de 1920, abrindo o cre
dito especial de 10:044$919-0, para pagamento a Ainobio de 
Barros Monteiro 

3ª -discussão do"projooto n. i60, de 1.920; abrindo o cre• 
dito especial de 46 :257$450, para pagamento a D. Maria 
Eliza Lobo Pereira. e outros. . . 

Levanta-se a sessão ás i4 horas e 30 minutos .. 

e . -Vul. v . 20 
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59ª SESSÃO, E M 9 DE AGOSTO DE 1920 

PRESIDENCl.-\ 00 SR. BUENO BR..'\..~D.:\.o, PRESIDENTE, E A."i'iNlBAL 
TOLEDO, 3° Sl!:CRETARIO . 

A's 13 horas, comparecem ·-os Srs . .Bueno Brandão, An
nibal 'l'oledo, . Octacilio·' de Albuquerque, Costa Rego-, Dorval 

· ·Porto, Monteiro de Souza, Souza · Castro: Dionysio Bentes, 
Bento Miranda, Prado Lopes, José Barreto, . Agrippino Aze
vedo, Rodrig'l,1.es Machado, Jçião Cabral, Armando Burlamaqui, 

· Marinho de- Andrade, Thomaz Rodrie;ues, rrhomaz Aceioly, 
Osorio de Paiva, .Cunha Lima, S.imeão Leal,· Balthazar Pe
teí:ra, Gonzaga .Maranhão, Eduardo Tavares, Oorrêa de Britt-0, 
Pereira de· Lyra, Austregesilo, Aristarcho Lopes; Julio de 
Mello, Luiz ·Silveira, João !Menezes, .~odrigues Doria; Oetavio 

·Mangabeira, Leoncio Galrão, Pach~o. Mendes, Raul Alves, 
Leão Velloso, IM:encl,es Tavar.es, Raul Barroso, Ramiro Braga, 

· José de Moraes; Verissimo ·· de M'ello, Francisco Màrcóndes, 
Mauricio de Lacerda, Jo>Sé GonQ9-l;ves, Albertino Drummónd, 
Am€rico Lopes~ Sen-na :Figueiredo, Odilon de Andrade, Zoroas
tro Alvarenga, I..amounier Godofredo~ ·.Moreira Brandão, Raul 
Sá, Francisco Paoliello. Manoel Fulgencio, Edga.rdo da ·cunha, 
Raul Cardoso, Alllert0 Sarmento, José Loho, Carlos de Cam
pos, Ramos Caiado, . Ayr~s da Silva, Olegario Pinto; Pereira 
Leite, Ottoni Ma-ciel, 'Luiz Xavier, João .Pernetta, Pereira de 
Oliveira, Alvaro Baptista, Carlos Penafiel, Nabuco de. Gou
vêa, Octavio Rocha, Domingos Masear.enhas e Carlos Maximi-
liano (7 4) • · 

O Sr. · President& - A lista de presença acousa-- o eom
pa1·ecimento de 7 4 Srs . Deputados .. 

( 

Abre-se a sessão. 

· O Sr. · Costa Rego (supplente, se-rvindo de 2' Secretàrio) 
procede á leitura da acta da sessão antecedente· a. qual é, . 
sem ·abservacões, approvada. 

o Sr. Presidente - · · Passa-se á leitura do expediente. 
\ ' ' - . ' ' ' 

O Sr. Ootacilio de Albuquerque ( 4-º Secretario, serTJiftdO 
'dê l º·) procede á leitura do seguin~e · · " . - · 

EXPEDIENTE 
Officios: 
Do .Sr. i º Secretario do .Senado de 7 do corrente, com

muniCando que aquella Casa: do Congresso Nacional adoptou 
e nesta data envia á sancção a proposição desta .Camara, abrin-
. / 
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do _ o credito especial de 229 :697$674, para pagamento a Jo·a
qurm Gonçalv.es dos Santos Pereira. - Inteirada. 

Do Ministerio àa Justiça e Negocios Interiores.· de 4 do 
corrente,_ enviando dous d.os respectivos autographos devída
!llente sanccionados da resolução. . do Congresso Nacional,· re
::;onhecendo de utilidade publica a Sociedade Brasileira de 
Autores Theatraes, co.m ·séde no Rio de JaneiI'O .. 

Ao Arehívo·. um "dos autog~aphos, · remettendo-se o outro 
:io Senado. , - · · . 

. Do Ministerio da Agriculturlli . ~dustría 1 e Commercio, 
de 5 do corrente, enviando à seguinte · 

MENSAGEM 

. S:ra. membros do Congresso Nacional Tenho a honra · 
1Je. encaminhar-vos a .· íJ:?.C~U~~exposição de motivos q~e me 
foi apresenta.:.da pelo. Mm1stt'O de · Estado dos Negoo1os dà 
Ag.ricultura, Industria e Commerci.o. . .· 

No· ·momento em que se reorganizam as forcas economicas . 
do mundo, -e, consequentemente se eeboca uma nova distri
buição de trabal•ho p·eios dilfferentes paizes envollvidos no 
commeroio universai, ao Brasil se off erece uma opporturii
àade rara para. ·melhor- aproveitamento dos recursos do seu 
sólo e -sub-sólo . .. . 

E' indispensavel, entretanto, 'que o esforço, exigido pe-
. las circumstancias presentes, se realize com segurani!: e ori
terio. Por isto, não se deve limitar o Governo a ~omentar, 
dentro ião paiz, a produccão das nossas fontes da rJque~a. 
Para que tal estimulo se poesa desenvolver com etfioaota, é 
necessarfo que se.-ariente por um estudo cuidadoso dos mer
cados estrangeiros e se complete com medidas tendentes a fa- .,. 
cilitar o escoamento dos nossos i>roduotos. 

Acham-se est.as duas tarefas n oar$rô, aotua1mento, do 
nosso ·corpo diplomatico e do noR110 corpo con1Ular 1 que, por 
maior que seja. a sua dedfonollo <~ competencia. ntlo lhes po
dem dar desempenho oahal. 

Pela natureza de out~as funocões que exercem e são pri
vativas de -seus eargos, veem-se os nossos diplomatas e con-

. sules tolhidos · na liberdade de movimentos reclamada pelo 
serviço· de pesquiza. e propaganda, que devemos manter, no 
exterior: Não dispõem, além disto, dos _ap-"'relhos technicos 
adeque.dos, que só úma or.ganlzação,- em · ntaeto perma
nente oom as elasses. produotoras no Brasil, póde instituir e 
conservar. . · , 

E' desta organizaoão que cogita o J)la.no ora submettido 
á vossa apreciacão, e q-u.e vem desf!ripto na exposição de mo
tivos i11elusa. Os trabàlbos que prevê, acham-se tão intim~- · 
mente relacionados. um com os O\ltros, que não seria P,0'58!-. 

' · -
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vel dividil-os e subordinal-os á jurisdiccão 'de <lous mini6te-
ri9s diff erentes. . . . 

· Aliás, . a sua realiza~ão ·completa não ultrapassará a es.. 
phera de .acção concedida. ao Ministerio da Agricultura, In
dustria e Commercio pela lei que o institufo, decreto legis
lativo n. 1. 606, o qual, entre outras funcçõeB, attríbuiu ao 
novo departamento o estudo e despacho dos assumptos re
ferentes a ~~nformacões, propaganda, publicidade e· divulga
ção de tudo quanto interessasse á agricult.ura, industria u 
commercio, quer. no interior quer no exterior.~. · 

Trata-se, portanto. de preencher uma la.cuna, ainda per .. 
:;ü;tente, na execução ãe um programma, decretado- já, ha 
cerca de 14 annoe, lacl.ma que sensivelmente : compromette a 
harmonia de conjuncto dos serviços do Ministerío da Agrí
cúltura, Industria ·e Commercio, com grave prejuízo para a 
sua effica:cía. · · 

Rio .de Janeiro; ·.;9 de ag:cstd de 1920. - Ep·itacio Pe.ssôa; 

EXPOSIÇ_ÃO DE MOTIVOS 
I ,. 

. Sr. P1;esidente - Usando da autorização conferida ao 
Governo, .pelo· art. 28, n. III, da lei n. 3. 991, de 5 de ja .. 
neiro de 1920, tem V. Ex. promulgado reformas em di-

. Yersos serviços· deste ministerio, com o i:ntuito de adaptal-os 
ao momento especialíssimo que. at~avessamos. Poucas vezes, 
<lesde o inicio d-a nossa existencia nacional, se nos tem de
parado tão clarà· opport.unidade· para o desenvolvimento de 
recursos enthesouradO'S em nosso sólo e sub-sólo. 

A longa paralysação do trabalho por uma gra.ude por.cão 
da humanidade industrialmente organizada, pbenomeno sem 
precedentes na historia moderna, de.terminou eonsequencias 
raramente verificadas. 

Viu-se abalada, de chôfre, a hieral'ehia em que se man
tinham as potencias e-0onomicas e ·f-acilidades anteriormente 
imprevistas se abriram á int.elligencia e aclividade das na~ões 
jovens. 

A desorganizacãa brusca de todos os factores de produ .. 
cção, nos paizes mais effieientemante apparelhados, veiu des
fazer posições lentamente adquiridas, cuj~ predominancia 
impossibilitava o. surto a outros concurrentes .. Esta.bel~ceu
se uma dessa;s situaçtJes de de§equilibrio, que permittern as 
-i~apidas inversões de valores e justificam, , portanto, as mais 
audaciosas aspirações. · · · .. · ·: • 

· No novo mundo que surge <la glierra ·vae ·ser · refeita ·a 
distribuiÇião do trabalho pela.s~- di:fferentes nacões envolvidas 
no intercambio universal . Para cobrir a immensa destruição 
de riquezas, durante a vasta e duradoura conflagrácã9 . _eu
ropéa, · necessario se tornou · o ~ppello ás energias ainda 
.pouco aproveitadas, nas diversas regiões do planeta. Aban
donam-se, ,por -is.to, costumes inveterados; bu5cam-se succe~ 
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oaneos aos artigos de cU.Sto, boje inaccessivel; productos de 
consumo local sê introduzem em mercados estranhos; novas 
correntes de permuta se desenham. 

Vae-se esboçando. assim. uma ordem de relações eom
rnerciaes, diversa da ·antiga, · quasi sem · privilegios de ante
rioridade ainda, mas que aos poucos se consolidará para' as
~egurar pref erencia aos concurrentes que se t.iverem 'reve
lado mais aptos, neste estagio· de instabilidade. 

Ao Brasil. dotado de tantas e tão variada·s . riquezas, 
largas perspectivas se oifferec.em e úm esforço immedíato se 
imp.õe . · . 

Das . reformas j.á ap.provadas · por V. Ex . e de outras, a 
cuja elaboração presentemente me entrego, espero bons re
sultados. Enf.rp,tainto, attendem apena.s a uma das faces do 
problema do nosso desenv.olviroento ~c.Jnc.1m ia:!o. Adstrfotas, 
por forç.a da autorização legislativa em que .se .basei?-rrí, ao · 
limite das · verbas consignadas no orçamento -vigente~ não 
podem ultrapassar o campo de acção que este orçamento 
prev~. Destinam-se/a influir no momanto inicial da- creação 
<ias riquez;:is. mas. não cogitam da phase ulterior da sua cir
cula(ião.. . · . · 

Fragme.ntada, assim, a i-nter-ferencia do ministerio não 
poderá lograr o exito desejado. O elemento eonimercial, cujo 
"studo despreza, é, sem dnYida. um fa ,:}to ~? , tfo importanda de
tii'iYa .para o triumpho, na selecção das capacidades ~o
nomicas. estabelecida pelas circumstancias prese~tes. 

Si necessarfo .fosse documentar tão evidente asserto, ba.s- .. 
laria lembrar um facto que se me . afigura de snmma elo
<Jtrnncia, em vi~ta da~ cnndições partieularissimas que o re-
YflStiram. · 

Reuniu:_se em Paris. no anno transacto,' um côngresso 
dos maiores industriaes iie algodão do pmndo, com' º' prin-
6pal object.o de procurar remedios á f orltjidavel crise de ma- . · 
tflria prima, q:ue assoberba a industria univ.ersal de fi~ão 
o tccelàg~m. Entrf' as conclusões apfJt'ova·:la:; figura a quP 
proclama a .necessidade de se incrementar a c-u.ltura do al
godoeirQ, não especialmente. nas zon~s mais aptas ao seu 
planti.o, mas sim naquelles paizes em_ que «a sua exploraJ;õ.o 
7iossa ser instituida sobre bases commerciaeS». - . 

A seguranl;la nas •previsões de coiheitas, a uniformidade 
de t.y.pós : no artigo, a. perfeicão da sua emballagcm, a faeh 
lidade . do seu transporte material, a •Possibilidade da ·sua 
r.irculacão symbolica, a . admissibilidade das rfórmas mercanth~ 
rie pagamento, etnfim o as~ecto cómmercial da producoão se 
afigurou·. á competencia eX'perimentada das mais altas auto
r idades ·no assumpto, ·a despeito da natureza da crise, que 
buscavam debella.r, possuir maior importancia que o SP,U as
fiP.r t.o puramente agrfoola, expresso na qualidadP ('\ abun
rlancin. do producto. ; 
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Para que a inrtiuencia <lo miinisterio se faca sentir, . de 
t?~do . harmonioso e benefico, no rvthmo da eeonomia patria. 
e mdzspensavel que a sua apparelhag~m ·se eomplete com os 

· ~ervicos technicos destinados· a promover .. a melhoria àa nossa 
organização eommercial ; 

Foram elles previstos pelo deéreto legislativo n. f . 606, 
de 29 de dezembro de :1906, que oreou o Ministerio dos !-!a
gocios da AgriCultura, Industria e Commereio, e ·entre as 
:suas attribuições incluiu o eSttudb . e deieisão de todos os 
assumptos re'lativos ao nosso eom.meroio interno e externo 
quer se referissem ·ao aspecto economico <lo tranSporte ter~ 
restre, fluvial ou marítimo, quer ao preparo dos tratados de 
commeroio, · · d&s exposiçõ_es nacionaes ou . internacionaes, 
quer disses~em respeito . à divulga.cão de infe>rmações uteie ao 
trafico e â ·propaganda dos nossos produetos no interior ou 
no estrangeiro . 

. A exposieão · de motivos que acompanhou o aetc de tns
tallacão do Ministerio (.ffe_ereto n. -7. 502. de f2 de agosto de 
1. 909) ainda os reclamava~ «Deve esse departamento ... . man
ter em constante- estudo cs meios de .transport~, os mereados 
interiol'es ·.e exteriores, para i'o:f ormar aos productores e ; ao 
commercio ácerea das eon:dfçõoo · offereeidas · pP.los mesmos 
mercados pars· a eollocacã.o dos artigos de produccão nMio
nal, nreparando · tambem elementos pa~ . a celebração de 
tratados ·dEf commereio e navegação.~. Reconhecida entreta.ato 
que a nova organização «não era trabalho para se realizar de 
um .1 actr>, mas sim. com tempo, á m'edida crue se fosse dis
pondo. para o funeeionamento convenienté das · euàs di-versas 
direetorias, divisões ·e seccões. do pessoal e material . indis
oensaveis; além das instal!acões apropriadas _aos difíerentes 
servfoos.>. · · · · 

Âinda boje/ o re~Jamento da Secreta.ria de ~sf,ado. qm~ 
trata das questões a.ttinentes ao Minist~io. sob .-nm ponto õe 
vista tmramente alfministraUvo e leRal. . a.ttribue a .uma de 
suas directoria.s .... - os a.ssumntos relativos ao eom.mercio -em · 
geral, ao preparo ·de tratadoe de eommereio e navegação. â~ 
expoeicõe.s commel'.'oiae~ ou industriaes. -naeiona.es ou int~r
naei.onaes. ao serneo de pro-p.a'1:'anda e expansão e.conomtea. 

· embora nenhum servi."-" technico pres~ntementP, : deiles co-
gite. · · · · 

. Extinctos os eseript.orios de _informa(lées au~e mantivem.o!= 
' no . estrangP.iro; reduzido o servH}O dp,ssa natureza.- no pa_1_z, 
áa _p.roporcõ-es ·de hoja. o Depa~tamento . entrégJJ~ pel~ bane-

. vola confianca ãe V . Ex. á mmha gesf,ã.o. quBSl se limita. R 
Pnfref.er com a._<::: classe$ mercantis. · a~ reJaoões decorren!e"' 
da sua .iurisdfocão administraf.iva sobre. a Junta Comme_rcrn~l. 
J'unt.a dP, Corretores, :Bols,as d·e. M~rcadorias e outras._insfa-
tuicões congeneres. , · · · . 
. Dec.o!'!'ido~ mais dP 1 O anno~ <la i:1ua ínsf.a1lru;ão. não d1~-

pl':ie ajnda o Mini~f.erfn do" orirãos dP P.~fudo e propaganda 
prP-visf o~ no sen plano originario, 
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Urge preencher tão sensivel lacuna . 
. E' indi~ensavel que o ~ande esforç~ reclamado ·pelas 

01roumstanc1as aetuaes se reahzet bem orienta.do e seguro. 
Para c.umprir a missão que lhe compete, nã.o póde o Go
veqi.Çl mcrementar a producção serp. buscart ao mesmo tempo, 
fac11ltar mercados ao_ seu cons mo. São as duas -tarefas t'inse
paraveis. A segunda, realizada iso1J81damente, em m:uitoe~asos 
se tornaria inut':, mas a primeira sem· o concurso ds. eegunda, 
nos acarretaria o risco de encaminharmos as · iniciativas 
particulares a desastrosos. saorificios. 
. O P}'C!,blema da adaptação das. nossas fontes. productoras 
a.~ cond:1çoes dos mercados .mundiaes é complexo e sé me 
afigura e:xigir o oo;ncurso <le duas ordens de aotividade que 
se deverão manter intimamente -entrelaçadas, p'ara o bom 
exito da empreza. · 

A primeira, a cargo de um Servico ·est:abelecido no Brasil. 
terá. por especial objecto a parte relativa á nossa organiza.cão 
interna. Buscará zystematizar os esforços empregados nesse 
sentido pela iniciativa intelligente das associações .de classe. 
Promoverã a uniformização dos nossos ·typos eommercjaes, 
dos usos e. costumes da_s nossas . praeas. Colherá, ordenará e 
manterá em dia informacões completas sobre .todos os · as-. 
sumptos que in1eressem ao ·trafieo, taes como~ regimen 
aduaneiro, _ conven~ões commercíaes, impostos e taxas · fe
deraes e . estaduaes. tarifas de transporte nas estradas de 
ferro ·.brasileiras. fretes marfümos e fluviaes, taxas de se
guro, de cães, ca.rga. descar$5a e armazenagem nos differen
tes portos do ·:Pai.z, regimen hancario, t.axas de desconto -e co
brança. produ~cão ·dos differentes àrtigos, importaoão e ex
portação. cotação dos productos nos principaes rneroados, etc., 
rto. ' 

Em contacto nermanente eom as bolsas de mercadorias. 
jnntae e associar.Ões eom.mereiaes, estabelecerá em todolo'I os 
Estados. talvez sem onus nara os cofre~ publfoos. centro~ de 
divulii?ação dos dados. colhidos. _ 

De uosse dess-es elementos. const.ant"Amente renovadoB. e. 
habilitado assim a acompanhar. em snM menore~ .pu1sacões, 
a. vida economica do paiz, poderá o Ministerio. t'>Or interme- · 
<lto do seu novo denartairento f.echnico, est.udar as medida6 
mais convenientes á facil cireulaoãa . das rvmezas, aJ)rMiâr 
devids.rneníe as qmistões de . transporte e eredito, su~gel'ir as 
providencias que á União-· cumpra estabelecer _para o desen-. 
vclvimento do commereio nacional. 

Dest'art.e I'adica1fa no oaiz. deverá a.· ac-ção do Mini~te
rio <la Agricultura, Industria e Commereio .ramificar-se -pelo 
p~f,rangeiro. para · estabelecer. nos nrinoipaes mercado!; do 
mundo. nucleo~ de riropaganda. e e~tud~, o~. onaes realizarão 
n seeunda parte do . J)rogramma ae1ma fndteado. 

Estes no'\'os ap"Oarelhos, em communíca~ão conatante com 
o orgão central institnido no Brasil. terão a.o seu dispor to .. 
do~ os dados e recursos, por· elle angariados. 
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Divulgarão, nOtl cent~os · consumidores, informa(}ões com
pletas sobre os nossos productos e:xportaveis, typos e quan
tidades disponiveis, e, gra~as · aos elementos amiud.adamente 
a:-ecebidos, pode_rã.o promover com . faeili'dades de exito, até 
'boje desconhecidas, o estabelecimento de novas correntei; 
commerciaes e a consoUdação daquellas . que ora se esboçam. 
•Fornecerão outrosim aos nossos representantes ·diplomaticos 
e ·consulares o concurso inestimavel de informações imme
diatas ~ completas sobre todos os assumptos que· Cigam r'e
speito ao3 nossos recursos economicos. 

O trabalho de propaganda terá por base a e:x:hibioão · de 
mostruarios dos artigos nacionaes commer.ciaveis, organiza
dos, segundo um · unico criterio, pelo ápparelho central do 
:Brasil, que a respeit-0 de cada uma de suas peças, iI'á remet
tendo. periodicamente. OR uhimos · d.ados economfoos apurados. 

Serão conseguidos a!';sim, no · serviço <:la. nossa e:JQ)ansão 
commercial, · o rigor _e .a uruformidade da documentação, r e
quisitos ind.i~ensa'Y'eis ao prest'ig:fo de . in'forma,ções . of.fi-
Cia.es. . ' , 

Por seR turno, as novas dependencias do Ministerio do 
Commercio. colher.ãõ, nos rnere.ados est:rángeiros, todas as · no
ticias que possam interessar aos nossos productores, segundo 
11m programma equivale11te ao adoptado pele Departamento 
do Brasil . . · · 

Buscarão, ainda, estudar a s perspectivas · nov~s. que o~ 
cent.rcs commmidore;; off erec~m aos no<;~os woduetos, inquirfr 
das suas condições presentes de acceitação. das causas de in
.ferioridade possivel a serem removidas, das iniciativas a se-
rem estimuladas . · 

O result.ado dP,ste esf Cl"rcc s~stematioo, extend-ido por to~ 
·das as regiões do mundo. a qlle possamos levar. o nosso com
mercio, refluirá ao orgão central, para delle r eceber, quer 
directamente; graças ao seu contacto oom acg associações d<> 
classe, -em todos os Estados do Brasil, quer por intermedio 
dos ou.tros departamentos do ministe-'rio, · a utiliza~ão m9:,is 
convemente ~ · . 

Estabelecida essa permuta constante de dados informa
tivos, tentaremos ajustar 1> imp'ijlso e direcção das nõssM 
energia.s· producf.oras ás necessidades do. su:ppríi;nent.o univer 
sal. Todos o~ servicos teehnicos, destinados a incrementar a 
exp1orai;ão das nossas ditferentes fontes de riqueza, poderão 

. agir com maior seguranca, conhecedores da orientação· dfota
da pelos intrresses supre~os da ee0trromia. nacional. 

·Para a execução deste programma que tenho a honra de 
submetter ao elevadó criterio de V. Ex .. deverá ser inteira.
mente remodelado e consideravelmente ampliado o· actual 

· S1wviço de Informa~õês,. e, ao mesmo tempo, instituidas novM 
dependenciaR do mini~terio, localizadas nos paizes est.rangeiro!l 
em que mais conveniente for a sua interferencia. Acarreta
rá tal reforma despezas não pr evistas no · orçamento em vigor 
e não :previ·stas no orçamento em vigor e não caberá no dis--



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 23/00/2015 12:30+ Pág ina 8 de 34 

SESSÃO EM ~ DE AGOSTO DE 1920 

p!°)sitivo do art. 28. n. IIIJ da lei n. 3.991, de 5 de jàneiro 
ultimo. 

Por me parecer, todavia, de grande nec.essidade a sua 
realização Tmmediata, tenho a honra .de propôr a V . Ex. o 
alvitre d-e solicitar o Governo do Congresso Nacional a.uto
rização para organizar no Ministerio di. Agricultura, Industrü1 
e ·Commericio, ad. referendum do mesmo Congresso, o Serviço 
de Expansão Commercial e Divulgação, sobre as bases acima 
suggieri~as, e abrir os necessarios creditos. 

Seeretaria de Estado dos Negocios da Agricultura. Indus-
tria e Commercio, de julho de :1920. - Simões Lopes. -
A' Gommissão de Agrieu1l,urà, Industria e Commercio. 

Do !\Hni3terio da. Guerra. je ô do corr_ente, remettendo 
as seguintes · · 

. lNFO'RMAÇÕES 

Sr. 1° Secretario da Camara dos Srs. Deputados - Resti
f.uind•:.i"-vos o íncluf.1.o requerimento que me enviastes, pára 
dar pareeer, com o vosso offició' n. i5~, de t7 de julho findo ~ 
no qual o majo-r- refol'1)1ado do Exercito Pedro da Costa Leiteo 
pede relevação de prescripção para poder receber a quantia 
de 2 :800~ a. qiie se julga com direito, cabe-me dizer: . 

Além de ser em these contrario á relevação de prescri
pções, aecresce que a lei, estabelecendo prazos para o exerci
eio de um direito P coniminando a pena de perda desse di
:--eito quando o exercício se não d~u dentro do respecUvo pra
zo, attcnde ao interesse geral de ordem juridica, evitando quf~ 
venha existir n. instabilidade soeial pela et.erniza(lão . de um 
rlh·eito abandonado pelo seu titular. 

A relevação. poiE, da penalidade viria l"ID regra annullar 
n vantagem aponf.ada. 

Accresce qqe no caso particular as decisões pessoaes 
trazem sempre o grande inconyeniente de $aluções isolada~ 
<le c3.raeter preferencial, muitas vezes sem justa causa e em 
todas ellas contrario ao interesse dos cofres publicas. 

E ainda ó sempre um precedente a. invocar em casos 
fnturos, egualmente injust~fieaveis; sob a allegação constante.· 
de indentidade <lf; situações cujo fundamento tem sido o 
favor pessoal, a graça legislativa. 

O fact.o é que. em face da justiça moral ahi contraposta 
n jt1stiça legal, não se torna dese.Tavel estabelecer duas medi
rias para .casos eguaes. 

Sâude e fraternidade. - Calogerli.."l, - A" quem· .. fez a 
rrquisição . 

. Carta: 
Da víuva Salomé de Campos Jaguaribe, · agra<iecendo a 

manifestar.ão de pr:zar desta Camara pelo fallecimento fio 
Dr. João Nogueira ,Jag:unribe. - Inteirada. 
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De . D. Arg~ntjna Sampaio e outras, írmães do i º -tenente 
Gustavo Sampaio~· pedindo relevação de prescripção, para re- · 
ceber montepio. - A" Commissão de Financas. 

Do coronel José Dias de Almeida, veterano da guerra do 
Paraguay, pedindo melhoria de reforma. - A's Commissões 
de Marinha e Guerra e de Finanças. · · 

Sã-o successivamente lidos e ficam sobre a mesa até 
ulterior deliberação cinco projectos dos Srs. Alfreao Ruy e 
outr1Js, Francisco 'Valladares, Nabuco de Gouvéa, Balthaz:ar 
Pereira e Pires de Carvalho: 

O Sr. Presidente_ - Está finda a leitura do. expediente. 

O Sr. Rruni:ro Braga (pela ordem)" - Sr. Presicl ... nte, 
venho communicar a V. Ex. e á Camara que o noSSo illustre 
collega, Sr. Teixeira Brandãc, não tem comparecido áSi ses· 
<11'oci nn.,, Tr\nfiun Ao n-.n1oat;e 
~~--.... r:'_.. .. .... -v .. ,. - -- ...._._..~..,.,. ... _li ... 

O Sr. Presidente - A :Mesa fica inteira.da. 

. O Sr. Pereira Leite - Sr. Presidente, como-. V. · Ex. e a 
Gamara, viram,· na ultima sessão li o.manifesto do Presidente 
de Màtto Grosso.· dirigid.o ao povo, no qu~l S. Ex. explica a 
sua attitude, reduzind-0 no n:iesmo · á expr~são mais simples 
os motivos que o meu illustre companheiro de bancada, Sr. 
Anniba1 · Toledo, tinha apresentado como justificativos do 
rompimento. · 

Os actos que deiram logar ao rompimento, como se vê por 
aquelle documento foram a transferencia de um promotor de 
Campo Grande para Bella Vista e a nomeacão de um promotor 
para Rosario. O promotor transfeI'ido foi o Sr. Dr. J'ayme 
Ferreira de Vascpnceillos. . . 

O Presidente. não querendo voltar atrazt desfazendo es
~es dous actós. offereeeu oompensacões muito superioTes ~ um 
lC1gar de Juiz de direito da comarca de Ara~aya e um de <0ffi
ciat de gahinete de seu proprio Governo. Nã:o foram aeeeitas. 

O Sr. n. Aquino axplica a. sem rrazão do rompimento e 
promette que c_ontinuará. a levar es5la politioa de cordura e de 
harmonia,, que vem mantendo, não obstante a attitude d-0 

· Partido Conservador. 
Sr. Presjdente, auat:ro ou cinco dias depois, O-·meu illustre 

oollega. Sr. Deputado Annibal Toleào · enviou uma eflroular 
. para tod.o>i os municipfos do meu Estado, dizendo. que, de or
dem do Sr. Senador Azeredo, todos os seus amigos deviam 
levantar-se a um tempo em campanha renhida contra o Bispo 
D. Aquino. tomahdó· para base desse gesto o imposto -sobre o 
gado. · ' · ·· · ·"--t#~:'~rr,i~f.~"*:ijfiifl!ftl!lkl'lliilt 

- Não ve.jo motivo para que S. Ex. tenha tomado essa atti-
tude, porque e~ I1ovembro do anno passado, o tenente-eoro~el 
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Antonio Gomes, Deputado estadual, t~ndo feito um manifesto 
confira o imposto do gado, esse docmmênto foi anaiysado pelo 
meu nobre collega de bancada, que. o classifieou de ravolu-
cionar!o. _ · 

Como é que, depois. vem S. Ex. a.15rir luta oom o Presf ... 
dente do Estado, servindo-se para isso desse manifesto que 
S. Ex. condemnou e a elle adherindo? 

O manifesto do Sr. Antonio Gomes é o segri.inte: 

~AO POVO MA~O-GROSSENSE 

O sigi}atario do. presente boletim, Deputado eleito 
neto eleitorado desta circurilseripc;ão, e defensor in
tangivel das classes trabalhadoras e produetoras do 

- Estado; considerando o desêalabro ~clmlnistrativo do 
áctual' .Governo bisbal pelo desvio das rendas JIUblfoas 
em 'heneffofo de festas putamente religiosas sem pro

. veito moral ou material para o povo, qual seja o dis-
J)endio de ·500 contos de réi~ · p2l'a commemorar por 
entre missas e 'I'e;.Deum a data. do bi-centenario da 
fundael'.o de Cuyabá; considerando o criminoso e re
voltante contracto firmado Pelo Governo·· e o enge
nheiro Es(JUerdo pará a medicão e o consequente de$
empossamento de innumeros . fazendeiros e agriculto
res da :r.ona Màtte-Laran,jeira. ficando estes inteira
mente despo,fados das suas bernfeitorias. realizadas 
atravéE! de innumeros sacrifícios dP. suas proprias fa
milias: considerando a estupenda eleva-0!fo .... de «impos..:. 
toSllo ultimamente creados pP.la. Assembléa por exigen
cfa desse mesmo Governo. impostos estes que se não 
,lustiflcam em face da propria mensa~em presidencial 
mie reputa lisonjeiro o estado financeiro desta parte 
federada: eoneiderando -que essa creaeão tributaria tern 
por unico fi.m favorecer P Pnriquecer. uma meia duzia 
de satrapae e gananciosos que ê:rp1oram a. direccão su
T.>erior do· Estado, ã custa do suor das classes contri
buintes, em cuJo numero. representamos superior
mente aos demais muntcipios; considerando que a ex
f.rema mfseria A vert:!.'onhosa. penuria em que se-aneon
tra a forca publica do Estado. Já pelos mingoados e in
suffaientes vencimentos que lhe são conferidos, já '.pelo 
atrazo constante dos deVidos pagamentos, não são .:iom
pativeis A nem Justo!! a um i:overno que esbanja . o era
rio publico, em detrimento e off ensa da moral qu~ 
deve de presidir a oondicão soeiá.1 do· soldado, que é 
e deve ser o mantenedor da ordem e -da libi:irdade pu
blicas; considerando que esse grandioso Estado está 
sob o imtierio absólu.to e intolera.·;el dP, um reprobo 
i:iecreta.rio. que. abusando da Incapacidade dirigente do 
Presidente bispal tl'angforma este pedaco i:!a Re'(5ublfea 
em uma su~ feitoria, nuntf!oando assim a ~o iutel-
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ligente do apparelho administrativo; considerando o 
abandono de garantias á propriedade e â vida em que 
se encontra esta região, celleiro princip~l das arcas do 
Thesouro. e a aqual jamais mereceu quaesquer benefi
cios ou protec~ão por parte do Governo para o incre
mento da sua prosperidade e segurança contra os as
saltos e roubos de que somos victimas, taes como a "im
punidade dos assassinatos de respeitaveis c·hefes de 
familia, coronel Antonio Vieira de Moraes. no Te'l'e'l'té; 
Botto ·de MeUo, em Vorumbá, e por fim o de Eunapio 
R.ondon, em Tt'es Lagôas, . sobre o qual, segundo boatos 
correntes, foi seu mandante o proprio secretario Benito' 
Esteves: considerando que todo o cidadão tem o di
reito de e:xJgir · do Estado, isto é, do Go·.;erno, a boa 
applical}ão das suas rendas assim como protestar con
tra o assalto á sua bolsa. maxime quando tal attentado 
se denunciar pela illegitima elevação de ~impostos». 
improcedentes e vex:€orics que lh·e oneram e lhe sa..:. 
crjfjcam a vida. etc. ; aconseiha a toàos os _seus eonci
dadã.os. sem distinccao ou credo político, -que consti
tuem a grandesa social e economica desta. zôna sul, 
para que se opponham de modo inabalavel e positivo 
ao pag~mento dos impostos elevados na ultima legis
latura por ordem e graça do Presidente D:. Aquino 
Corrêa. como eloquente signal de 'l{)rotesto~ contra a 
orgia polit.ica e administrativa que · ora inf elfoita e . de
grada este colosso da Federação Brasileira. 

E, se assim appello para o elevado discernimento 
das classes que estão sendo exploradas e aviltadas nas 
suas :ispiracões, o iaço por crer que ·dispõe esta 
zona sul de poderosos elementos para uma acção ·con
junta e repressiva que embargue .a cobran{la e execução 
dos citados impostos. . · 

Novembro de 1919. - A.•n.tonio Gomes, Deputado 
ei::tadual. » · · . 

Com relação ao imposto de gad·o Q B.e.publicano, ergâo 
do Parlioo Conservador. em i de fevereiro deste anno. pu-
hJicou n seguinte art.igo ; · 

<IMPOSTO SOBRE O GADO 

A Gazeta Official publicou, em um de seus u1ti
mos numeros, os telegrammas trocados entre o Exmo. 
e R.evm. Sr. Presidente do Estado e -o nosso presado 
amigo coronel Manoel Nunes Rondon, . a respeito da 
momentc·sa· ques,tão do imposto sobre o gado, creado 
pela lei n. 806, do ·anno pr-0ximo passado. 

Vê-se dessa correspcndencia que S. E:x. Revm. o 
Sr. D. Aquino Quiz aproV'eifar a attenciosa represen
tação t.elegraph ica do prestigioso chefe poooneano, 
para·i em resposta, esclarecer o pensamentp .e as inten-
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· c:ões dg Governo sobre e~:-::~ importante assumpto, que 
tem sido mal comprellent11do per uns e proposital
mente deturpado por outros. 

Como é de todcs sabideo, Q projecto, que depois se 
~~n".erteu na referida lei n. 806, foi todo elle de ini
c1~t1va governamental, e visava, na parte relativa á 
tr1bp.tação d~ ~ado, corrig~r a . flagranté injustiça que 
advmha da r1g1dez das antigas ta...i::as do imposto de in
dustria e profissão, que incidiam, quasi por igual, nos 
grandes e nos ·pequenos criadores . 

. Recebido o projecto na .Assembléa, corporação 
constituida pelos representantes do povo, í'oi elle vi
vamente impugnado, e até emendado, na parte relativa 
á tributação · sobre as casas de commerCio. A Associa
ção Commercial chegou mesmo a agitar-se em torno 
do caso, convocando a solidariedade das àssociacões 
cougeneres, em defesa· do interesse commum da classe. 
'Diante, porém, das explicae.ões e esclareeiment.cs do 
Governo, o commercio tranquillizou-se e tudo serenou. 

A parte relativa á tributação do gado, entretanto, 
i não levantou a mínima impugnação no seio da Assem

bléa. A.:i contrario. A unica emenda que soffreu, foi 
elevando de ~00 para 120 réis o imposto por oabeça. · 

Votada e sanceionada que foi a lei, começaram, 
entãc·,~ a surgir commentarios contra ella. O _primeiro 

· a fazel-o foi o Deputado Antonio Gomes, ·no seu ma
nifesto publicado iem Corumbá. Depois, veio .A Cido.de. 
E, por· ultimo, a ·sociedade Agro-Pecuaria de Corum
bá, que, além de dirigir ·sobre o caso urna representa
ção ao Presidente, parece que promoveu ainda a ma-· 
nif estação dos fazendeiros do Estado ·relativamente ao 
assumptc. Dahi o telegramma do coronel Manoel Nu
nes Rondou. 

Estes commentarios, feitos sem clareza e sem me- . 
thodo por uns e sem bõa fé por outros, teem _trazido, 
ao espirito dos fazendeiros, ccnfusão e sobresalto que, 
cm respeito ás hôas intenções dos poderes publicos, é 
preciso desfazer e serenar. 

Primeiro que tudo, a taxa instituida de t20 réis 
por cabeça é uma perfeita ridicularia, -que não carece 
ser discuti.da· nem provada. Uma rez vive. em . média 
de 1 o a 12 annos, de modo .que · durante toda a sua 
existencia o fazendeiro não despenderá com ella mais 
de 1$200 a 1$400 para os cofres estaduaes, o. que, é 
preciso nofar, não representa nem 3 % · do valor da 
rez, e isto em 10 ou 12 annos.~ 

O SR. Jo.:\.o CABR.\L - V. Ex. póde me informar si o 
imposto de 120 réis _por cabeça de. gado é impc·~to de ex:9or
f a<.tão. Desejo saber porqµe me mteresso muito por essas 
_questões de i;IDPo.stos. · 
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O SR . .PEREI.RA LEITE .- Não é de exportação; talve~ seja 
de sahida do gado para outros pontos. · · 

O SR. JoÃo. ~ -. Então é de :ex::;>ortação. 

o SR. ANNl.BAL ·roLEDO :.._ Ha confusão; explico a V. Ex.. 
O imposto de exportação é de 7$ por cabeça. O de 120 réis é 
C• imposto de industrias e profissões, cobrado de maneira ir
regular; por cabeça. de gado, collStituindo antes um imposto 
de produccão. . · . · 

~Parece· mesmo que não é ahi que o carro pega. 
o que dizem haver. mais i.nipressiona-0.o os fazendeiro.:>, 
no regimen da nova lei, são: a diffieulda® de decla
rarem com exactidão o numero de cabeças· de gado· qut' 
possuem e o permante sobresalto de uma denuncia. dt· 
fraude determinando a invasão vexatoria. da 'fazenda 
pelos fiscaes do· G:overnot para contagem e verificação 
ào quantitativo do gado. · , . 

Dizem o.s f~endeiros, que, pelo regimen . rotineiro 
da cria.cão extensiva que pratiGâmos, ainda, não lhes é 
possível fazerem a.quella declaracão nem mesmo· c.om a 
approximaçã.o de 500 rezes, quanto mais com a ap
pi·o,ximação de 100, ma.ximo de .erro tolerado pela lei, 
sem multa. 

. Antes do mais, é Rreciso ficar assentado que as 
leis são feitas de modo a , armar o poder publico dos 
elementos necessarios para agll- com efficieneia, ainda 
nas peiores hypoth!eses~, Quer isto dizer que os extre
mos das leis não foram estabelooid-Os para os casos 
ordinarios, e sim . para os excepcionaes, de insubmissão, 
rebeldia. -0u fraude ·manifesta: Para os· casos com- · 
muns, ha o bom senso, o prudente eriterio do e:x.e-

. cutor da '\.J0i, que. · sempre lhe amenisam os rigores, 
mantendo em justo meio a ap.plicacão dos t..extos. 

As lei& f ederaes do imposto sobre consumo, sobre 
o aleooJ e outni.s, sã.o· o que póde haver de draconiano, 
de violencia. No emtanto, em sua execução ellas se 
abrandam naturalmente, mesmo quand9 rim ou outro 

· exactor mais ganancioso oU menos escrupulosa enten
de de violar, como se deu no recente caso· das Uzinas. 
em que, apesar do satanico esforco do inspector Roriz, 
não · 1he foi possivel levar a melhor na. lucta, :porque 
houve autoridades e funecionari()S superiores que sou
beram se eond11Zir de maneira a salvar o espirito. da 
lei ::: .,~ .:. " '·'. ·· ~:.{J.;,~ ' :\ 

• Sendo a declaracão do fazendeiro a bii.se para: o' 
iancamento, conforme estabelecem a lei e o regula
mento, está fóra de duvida que ella merece fé;. só pelas 
responsabilidades do criador, como t.amb~m porque é 
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evidente que está no seu interesse fazel-a. o maLs exact.a 
possivel, para não dar ensejo ás denuncias. 

Além diss10, embora a lei não o diga, é claro que 
nenhum. exactor irá tomar oonhe~imento de denuncias 
desacompanhadas de provas ou pelo menos de indieios 
ve'hementes da fraude. -Seria arriscar-se a uma traba
lheira infernal sem esperança de vantagem oompen
sadora. E mesmo em caso de inexactidão nas declara
cões, é obvio que um erro de 200 rezes em uma fazen
da de 1.01{)0, não póde· ser tratado do mesmo modo que 
igual ~rro de 2-00 em uma fazenda de 10.000. · 

· Entra, neste caso~ um factor natural e ímprescin-
divel na execuç~o de todas as ·leis,. - é b bom senso, 
o ~riterio do exaotor. E si este falha, ha o ·recurso 
ás autoridades superiores, e por ultimo essa sabecio
ria prudente, maneirosa e justiceira do E:xmo. e Rev. 
Sr. D. Aquino. . . 

No começo de sua execuQã·o, todas as leis de tri .. 
btitacão nova soffrem mesmo estes choqúes. E' um 
phenomeno natural. Vem depois a calma . .A· execuc&o 
se vae desenvolvendo com brandura. E os contribuintes 
vão comprehendendo @e o rigor na lei é neoessario, 
para os casos excepcionaes. 

Por .outro IadQ, os exaetores vão .conheaendo · suas 
falhas e seus exageros, e dahi ·a iniciativa· das modi

.'~icações que a experieneia fõr aconselhando. 
Em su:µima, assim encarados os factos, á luz do 

tel8gramma ~e S. Ex. Revma. ao coronel Bem Ron
don, parece que não ha. motivo para maiores alarmas. 
Os Srs. fazendeiros .estejam tranquíllos que o Governo 
saberá agir de modo a respeitar os seus l~timosi. ài
reifos .> 

o SR. ANNIB.AL ToLm>o - V. Ex. dá lieenc;a 11ara um 
a par~? 

O SR. PBREI~ LEl'l'E - V. Ex. disse hontem ~ uaó 
me respongeria. da. tribuna da Cam~.a.. ·. 

O SR. ANNIBAL ToLErio - Responderei pelo jot'nal. 
'0 artigo que· V. Ex. acaba d~_ ler foi eseripto quasi por 
:::olicit~ão do J)residente. Não fõi só isso : &;inda me dirigi 
a todos os· <lireotorios locaes do partido, por, te1egram1na, pe
<lindo-lhes que fo.terviessem justo aos fazende~ros no sentido 
'-1e não resistirem ao· pagamento do imposto. -quando estavam 
realmente nesse proposito. Houve mais. essà minha inter
''enção, com o ;ntuito de facilitar a acção do · Gove~o. 

O SR. 'P'EREIRA LEITE - O aparte ·que o meu mustre 
collega acaba. de dar-ma· orienta-me perfeita:mente> e está de ac
côrcfo com seus precedentes, porque S. Ex., a:té 21: de~' 
apoiava o Governo. e . . .· / . 
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O SR. ANNIBAL ToLEDo - Fazen<lo esf orcos extraordi
nario:s para u partido apoial-o. 

O SR. ·PÊREiRA LEITE - Naturalmente a acoãu de V; E:it.· 
não podia sei- outra sinão essa, de accôrdo com e~se artigo 

· <l0 propaganda do ímposto. Neste caso o imposto <le. gado. 
mais foi celeuma do. que outra cousa. Tenho aqui- ainda um 
t.elegramma de Cam,po Grande, dizendo que só a BraZ:il Land. 
declarou possuir vinte e cinco mil rezes nas fâ.zendas <ia 
Vaccaria. Ahi está a declaração ·da. Brazil Land; como ella 
muitas outras fazendas deram espontaneamente o numero do 
~eu gado, acceitando o imposto, porque elle é d,e necessidade 
ínadiavel, visto . .como o imposto da ·borracha decrescera de 
modo a ser' preciso incidir a tributação sobre o gado, pois a 
1udusiría de maior valor hoje em Matto Grosso é justamente 
a pecuaria : · • 

·«Campo ·Grande, .29 - Fizeram na -0ollectoria. desta 
cidade declarações espontaneas sobre o numero de 
rezes para o eff eito do pagamento do imposto ultímca
mente creado 334 ·Criadores, inclusive a Brazil Lan<l, 
que declarou possuir 25.000 rezes nas fazendas da Vac
caria .. » 

' 
Esse pequéno imposto, como o proprio artigo que acabei 

de ler affirma, 'é uma: ninharia, uma ridicularia. 
o SR. AN~IBAL TOLEDO -- V. Ex:. -permitte :um aparte? 

A celeuma que se levantou não foi contra o impostot· pois 
cento e vinte l'éis são uma insignificancia; a .celeuma levan
tou-se contra. o regulamento feito pelo :Governo, -estabele
cendo um processo de arrocho que irritou .enormemente os 
fazendeiros. ' 

O SR. PEREIRA LEITE - O Presidente do. Estado promet
teu modifiear o regulamento, attendendo assim . aos in.te

. resses dos .fazendeiros. · 
O SR. ANNIBAL ToLEOO - Foi por isso, exaetamente, que 

tomei a attitude que se vê de jorna1~ proourando ,prestigiar 
o governo, que prome~teu, mas até hoje nada fez:. · 

o SR. PEflEIR.~. LEITE ........, Ha de fazer. 
·. O SR. AN~IBAL ToLED<> .:._ V. Ex. é oraculo nesse sen"" 

tido. 
O SR. PEREIRA. LEITE - Sou, porque conheço perfeita .. 

mente as boas intenções e o zelo com que o Presidente está 
a'ttendendo aos negocios do Estado. · ' 

O meu illustre collega de bancada disse que era o unieo 
que apoiava o Presidente e que todo o par.tid() e!;tava com 
elle .- ·Ora, isso não é de todo exàcto. · · 

Em Be!Ia Vista, pílr exemplo, ... o Sr.. l\iJa_npel FrainçiscQ 
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Lo·pes, em datá de 2:~ de março, pas:;ava um telégramma ao 
;presidente do directorio do Partido Mattogrossense, nestes 
termos, e isto .depois do rompimento:. 

«Mais um elemento de valo1' acaba de collocar-se 
ao ladô do nosso pujante 1partido, -disposto a prestar_. 
lhe todo o · seu -concurso em favor da regener~ po
lítica no Estado, iniciada .pelo •nosso glorioso ;par~ido. 

· Esse elemento 'de valor ·é o distincto cavalheiro 
Sr. Manoel Francisco Lopes, residente na cidade de · 
Bella Vis.ta, que, ein data de 2'3: do corrente; endereçou 
ao nosso iUustre" chefe, coronel João Celestin<:?, .o ~e-
guinte telegramma: . . 

Levo -ao conhecimento .. de V. Ex.- que ora .em 
. deante tem . mais um eorreligionario que. pr-omette: 

acompanhar sua;Grenoa . politica~ .. _ 
: sem mais; q~~ira dispôr -com franqueza do cor-\ 

r;eligi.o~rio e amigo -. Man.o.el Francisco Lopes·~> ;· 

O SR~·- ANNmAr. 'roL~~ - . . Não ha só esse. Em Bella. V.istà' · 
o coronel Marinho _ Tico ficou · com D.. Aquino •. Muitos outros·, · 
porém, pelo fac.to de. roI_nper}lWS cQ~ o Governo, ~vieram para 
(i nosso· lado;· · · . · · · . ~ 

• , J • . • • • . • • .• • . / . • 

O Sn. ,PEREIRA LEITE -· De Bella Visl:.a foi enderee.ad-o o · 
~cguinte telegr~mma: · 

/· . .- . 

. ~Par~ido Municipal; represeBtando em Bella ·. Vism. 
dous terços .de sua força politica, · tenllo conhecimento 
haver · · PartidQ Conserva-Oor ·aberto campanha hostili
dade, c1;msidera· seu ·dêver pr.otestar franco apoio á a<f:... 
·ministração estadual, boa hora confiada talento, cultura 
-e .sentimento civieo· de V. Ex •. > · -

o SR. ANNm • .u. ToLEDÓ - ·Esse' Pârtitlo Munfoipal já. era 
antes do ·rompimento adversariQ nosso-.' . . . ·. :. 

. . . . ~. ~ . . 
O SR. PERh'IRA. LEITE - Está assignado = Carvalho Toledo; 

José Rodrigues, Assis Joaquim, Fràncisco. ·Mruda; Rondan; 
Fausto Pereirà, , Tercio Schmann, Marcos Marengo~ ··Ernesto 
Villa.S Boas, . Osc:ir Souza, ·. · Mario Gonçalves; Godofredo Gon-
çalves, '.Alfr:edo~ Nórooba, Antonio Joaquim <ia Silva. · 

·O SR. · ANNiB:o\L ToLEDo --:- A ·maioria (lesses são co~reli:-
sionarios _de V . .. Ex~ ·.Dous ou '.tres são amigos· nossos ~ . 
. Q SR~-: ;PERE1R...\ L~~Ê -·_Essa attitu_de do. partido qt{~.-~té 
pouco tempo era · afie1c-0ado· ao Governo. .e agora ·faz timbre 
eni malsinar todos os seus actos, . não a comprehendo·. . . . . 

P...epois do rompimento · do illustre Deputa<Jo- . e seus- ami-· 
~os contra o presidenti;i · do Estado, tim dos ,Primeiros_: actos da· 
udmi~istra~.ão cto· Estado -foi o. do contract.o· que Gteava a feira 

c ... ~V9l--.: Y~: . ! . . , . ·21 · 
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de gado em 'Ires Lagúas. O orgão do· Partido Conservador 
" sahju logo á liça fazendo uma campanha tremenda contra o 

1:1residente, dizendo que S. Ex. estava prejudicando . .a fa
zenda publica. Entretanto, nesse. artigo, que não tenho todo, 
porque encontrei . àpena.s pedacos em outro jornal que fazia 
commentarios; se lê as seguintes palavras textuaes: d'ela 
clausula 32.:t, o Go:verilo concede ao concessionario o direito 
àe desapropriação .Por conta ·do Estado dos terrenos. parti
culares p·roximo.s á Feira e que se forem tornando. necessarios 
á mesma. . 

. · Ora, Sr. Presidente, isto não é. exacto. A clausula do: 
contra.do absolutamente não se refere a isso. Estou, porém,. 
trazendo estes factos ao .conhecimento. da Gamara pn.ra mos
trar como em Matto Grosso a paixão· chegou ao extremo de 
inventar_ accusações para manter a campanha contra D. Aqui
no. A -prova de que é infundada a arguição está na transcri-
PCiio da clausula anudirla, eonforme foi· publicada !la Ga:;eta 
Off'frial. de irde abril do corrente anno. · .. · · · · 
. A .~Jausula d'i~ o seguinte: . . 

. (!Ü Governo. Concede ao COilC€SSionarío O direito de 
. desapropriação por contµ. deste ào!S terrenos . parti
. culare_s.pro:_x:imos á Feira e que se for.em- ~ol'1:lahdo ne-
cessar10s á. mesma.~ . ·· . · · ,. 

. . . .. ·" , .. 
. Ora, os Srs. Deputados veem ·perfeitamente que o. con

tracto está ·perfeito; n.ão ha lesão nenhuma, .. porque o Estado 
não vae fazer desapropriação. Como· esta,. são · s.s opposioões 
que se estão . f azerido ~o presidente Ó:º meu Estado. · . 

' O SR. ~mAL TOLEDO -. . Y . . Ex. conhece bem ~ssa ·ques~ 
tão da. feira · · . · · · · · · ' · · · 

·.O SR. PE~EIRA fEITE - Est~µ expondo-a. . . 
O SR. ANisrnAL ·TOLEDO.-- Conheço muito be~ porque 

redigi a lei. ·Na occas_ião, porém, de se .fazer ·o contracto adul-
terou-se completamente . o pensament.!) da , lei. · 

.. O Sr •. 'PEREIRA• LEITE - A feira de. 'l're\ Lagôas repre
senta. um acto. aleyap.tado do presidea.te· ·benemetito, para 
Matto. Grosso. . · · · · · 

Trarei, si for pr.eciso, · telegrurnmas · de pessoas estranhas 
a meu Eatado, de pessoas até ele S. Paulo, ·elevando ·o valor: 
daquelle acto. . · · 

o SR. •. 4.N·~mAL ToLEDó - A f ei.ra é um grande~ beneficio 
par~ o Estado; sobre isto não ha duvida algumã. ·. . . 

. ff'SR·. PEREIRA. LEITE .- Em relaçao a este assurnpto posso 
. exl:iWn• telegrammas de pessoas estranhas, de outros Estados, 
.que. affirm~m que . a _ feira erâ' uma medida inadiayel; porque 
era-~grande· a quantidade; de gado que Sa.hia do Eatado para 

· . · as feiras de outros. . , . · · · 
. J •• • . • • . . • • - •. •• J 
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. O SR. ÁNNIBAL TOLEDO __... A. feira era tão inadiavel que 

o presidente nunca se lembrou della. · 
· O SR. PER~IR..4..' LEITE ~ T~nto se lembrou ' que ella foi 

fu~. . . . • . 
. . -

o SR. A'NNrBAL ToLEOO - Foi um interessado no assum..; 
pto que "me procurou, pedindo-me para que a . .Assembléa -fi_. 
zesse qualquer cousa nesoe sentido. O textó <fa lei foi redi-; · 
gido por mim. 

o SR .. IPEREIR,A LEITE - · v _ E:x:. podia ter redigido; 
mesmo porque V. Ex. estava de accôrdo com o presidente, o 
qual attendeu aos reclamos ·feitos. . . . .. 

O SR. ~'l'NIBAL TOLEDO - V. Ex. está dando a entender, 
que ;ÍOi idéa dq· presidente, . quandG .absolutamente elle nunca 
se lembrou disso. · . · · . · · 

o SR • . PÉrm!RA L F.:1TE .:..- Isto é que v. ~ .. não · &abe; 
tanto pensou qtie ·à feita lá. está. O presidente do Estado não 
é um homem-desprovido de --idéas; ao contrario é um esta-, .· 
dista de ·grande descórtinio, emprebendedor e -progr.essista, os 
factos estão -ahi para o demonstrar. . . 

· O SR .. A.1-i~, TOLEDO - ·Digo mais: da ·parte· do Go:..: 
verno houve até .-reaistencia.; Encontrei resistencia para·-fazer. ~ 
pasar . na .Assembléa ~ lei. . · .· 

o SR. PEREmA. LErrE - A opposicão que V. Ex. e seu~ 
nmigos ·fazem, tem tomado tal caracter irritante .. que> em São 
Luiz de Caceres, a ·dous de maio, foi publieado um boletim 
que até o telegrapho não quiz tranamittir para ·Cuyab4,. aos 
amigos de V . Ex. · . . '- . · , · 

. o SR. 'A.."(NIBAL. TOLEDO - E os amigos de V~ ·EJ:. fize• 
ram cousa peor do que isso. . · · · . . · 

O SR. PEREIRA LErrÉ - Não apoia.do, eu não vi iaso .: 
O Sn. A!.~NIDAL ToLEOO - Eu fui trazido pessoalmente á' · 

ru n da amargura por uma mnnotra indigna. Inventaram tudo 
contra mim, tudo quanto ora possivel inventar. 

o SR. PBREIRA LEITE (lendo) : 

«Cacercs, 2 - Da Lypogrnphia do Combate · acabâ 
do ser distribuido, sem data nem aeeignaturBt um bo
letim convocaudo o .povo para um meefíno hoje á tarde 
em frente â redaccão . da dita· folha. para protestar. 
contra. ·as nomeaç:· ~- de· nossos omiS"OS ultimame:nte 
!eitas. Quizemos , 1$iaittir o boletim integralmente, 
mas o telegrapho · r·ecusou-se a isso, devido seus ter ... 

· mos insolitos. Aguardamos desfecho para telegrapba.r · l 

Ca.ceres, 3 - .o meeting de bont,em degenerou · em· 
. pas~eata, sendo o ·ponto -da. reunião a redacção do <k>m
ba.te, _onde discursou . :Mario Motta, collÇo~ -{eq~rai ~ 
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em outros pontos onde passou a marche aux flam
beau;c ao clarão <la lua, discursaram Rizzo, ex-dire
~tor do grupo, ·Amaro_ Barreto, ·ex-delegado; Octavio 
i\folla, escrivão do Juízo de Direito; Clemente Barbosa 
e Francisco Guedes, fi~cai de poaia. Discursos feito::; 
em ter.mos insolitos e .grosseiros e atacaram D. Aquino 
e Pedro Cel_esíino, de modG -inconveniente.» · . · 

o SR. . . ANNl~AJJ ToLEDo - 'l~ermos que s~ justificam pelo 
ae-to do Presidente que demitte funccionarios dignos. · . 

o·· SR_. l)EHEIP.,\ LEITE - E ·que queria V. Ex. que fizesse 
o llresidente, si seus amigos tomaram posição revolucionaria 
~ontra. elie ? 

0 -ISn. ANNIBAL 'roLEDo - Revolucional'ia "! ! Isso foi uma 
'tevanch.e. 

O SR. PEHF.l'RA ·LEI'l'E -. , (Continúcj. ·a lér) : 

· «Após a passeata houve baile ua c'asa do festeiro 
do ·Espiriío Santo. Sahindo de lá -depois de meia noite 

· a banda «Lyra Caccren~e1> sahiu de _-porta em porta de 
nosso~ chefes e . amigq~ tocando, ·espontaneamente em 
úesaggr~vo da manH,,iftação de que foram ai\•o. ». 

O SR. ANNIBAL Tor.Eoo -· ·. Demittiu · p~r ser int-olerante, 
apezar de ser bispo. · 

O Sn : PEREIR,A: LEITE·- DemitÚu· porque elle· não .'merecia 
mais · confiança_. ·· . · . · . · · 

, O SR. ANNmAL 'l;oLEDo - O professor José.Rizzo, foi con .. 
tral'l;ado no Estado de S. .Paulo, com autorização do Governo 
de.sle Estado, para reger o grupo escolar de Ca~eres e -o Pre-
.siden te Q demittiu, ferindo até direitos. · 

o Sn.. PEREIRA LEITE -. o bolhetim é este: . 
\ 

. «AO POVO CAC~ENSE 

. Convi.da-se o povo. Cacerense, pBl'a . um meeti11y 
hoj-e, ás 18 hora.:;, na redacção ·do O Combate, afim de 
protestar energicamente contra os actos vandalicos, ini
quos e immoraes praticados por João Celestino, ·ban
-dido e· desclassificado, assignados pelo Presidente Aqui
no~ deshoriesto e deslea~; que acaba de ·privar a .popu
lação escolar cacerense do concur-so e <lo- carinho fio 
illustre pedagogo José Rizzo,' para coUocar em sua ca
deira um typo por todos nó$ conhecido; inteliectual· 
. mente nullo, moralmente canal1Ja, sooialmente crapula, 
· physicamente depauperado· jelo alcool ~e por-· enf-enni

dade :contagiosa·; como homem~ py,siliamine, . em cujas · 
faces -nem o lateg~ vibra.do· por mãos -briosas produziu 
vergonha. · 
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· Desrespeitandc leis do-Estado que ex.plicita e cate
goricamente determinam que os cargos de del'éga.dos -de 
policia sejam de preferencia occupados por bachareis 
em direito, aeaba o bispo Aquino. de ' demittir o Dr .. 
Ama~v Paes Barrdo, sem causa e sem justificativ~. do 
cargo de delegado de policia. deste municipio, para no
mear em sua substituioão um qualquer cabo da Forca 
.Polidal do J~stado . 

O povo cacerense ,não é canalha que applaude in
condícionahnwte e:: ar.tos desse bispo treslouca•io ! O 
povo ca.cerense jamais ratifi<Jará as malversações desse 
governo e _desse sacerdote, que, desreSQeitando os: prin
dpios de sua ·i::eligião e os compromissQs -que . assumiu 
perante o ·. Gove'rno da Republica, trahiu .o heroicO' · P. 
R. C., para se transfigurar em joguete do celestinismo, 

· =- !l maior cancro deste infeliz Estado . 
. Abaixo .a canalha. Justicemos esse' .Judas, ·com o 

o noss\J ac~prezo oü com e ·:punhal implacavel rte :irne 
redemptora , Cord::.y. · 

· Avante povo de Matto- Grosso. 
Viv~ a liberdade~ 
·'Viva o P. R •. e.~ 

o SR. · ANNIBAL ToLEDo - Agradeco a V. Ex. o- ·servico 
qne está. prestando com a publicidade deste documento, que 
l'erve para mostrar como· está desprestigiado o governo. 

1 

O SR. PEREIRA LUTE - S<} póde servir para. mostrar · até 
ífll~ ponto chegou a · p~ixão em Matto Grosso. Elle o demit
~ia porque·. era dcrni-ssivel ad nu.tum. e nüo merecia ·mais a 
~na confiança. Nomeou· um moço preparado . Nem sei como 
\'. Ex. possa diz~1;- que Demetrio da Costa Ribeiro não seja 
pr1'parado e tão compe.tenta como o Sr. José Rizza. 

O Sn. ANNm.'\r. Tot.EDO - Não di~o isso . .' nem siquer n 
conhe<;o. . . . . , · . . 

O Sn . .PEnEnt • .\ LEITI<: - Eu o conheco, sei que estudou 
m11 ilo no antigo seminario ep,iscopnl e é prep&rado. 

()' .SR. ANNJB.Ar~ Tor~EDo ~ Não defendo nem accuso por-
qur. não o conheço. · 

O Sn.. PEREIRA LEITE - ·Eu o conheco e sêi . que está nas 
condições ·de · ser director do grupo e eom vantagens ·para o 
P.nsino. -·-

O $.R'. A~~IBAt: T.ou:no - Nã:o entro nesta questão-. 
· O SR .. PEREIRA LEITE - Entro eu, PONue. s~i que o Pre~ 

sidente · D. Aquino não havia de demittir- um para · ac!.mittil• · 
ont.:ro p~ior, que não servisse. · · · 

O Sn. ANNIBAL Tor.EDo - AcreditO que. ·reiia a compara
-çfto, ·o p.rof essor Rizzo àe'\-·e ser ineomp_ara:velme.nte .su.p_erior 

\ . ' 
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a Demetrio, porque 'é formado pela Eseola Normal de · São 
Paulo~ onde ·foi directo;: de um grupo escolar~ e ·como tal o 
Estado de Malto Grosso o contraetou. 

~· . . 

'- O Sa. PEREIRA LEITE - O Demetrio é advogado provisio
nado, esturl.ou no seminario m:~itos annos, tem preparo e é 
muitc eonnecido. · 

O SR. ANNIHAI, TóLEDo - Póde ter quanto preparo qb.i
zer, mas é sempre inf01'ior ao outro~: Mas o que desejo. salien
tar é que esse boletim vem trazer· ao conhecimento da Ca
mara. o grão de desprestigio -a que. chegou o Presidente do 
Estado; si eUe se impuzesse ao respeito, seus jurisdieeionados . 
. não teriam a coragem de dizer estas cousas. . .... 

ô SR. PEREIRA ·LEi'l'E - -Os amigos de V. Ex. tornaram.
se ~ão violentos que, nest.e boletim,. se ·ralla até em ass~sinar 
o bispo. · . . , 

O SR. A.NNm • .\r... TOLEDO - Seria violeneia· contra violen
·cia. Não ha violencia maior c-0 que a demissão de um moço 
contractado p~Io_ Estado. · · ' 

O SR. PEREmA liEITE -. O Governo é livre de nomear e 
' demittir · seus empregadCJs e nomeou este porque era a hem 

do serviço publico • . 
O SR;. ANNIBAL ToLEDO - Elle ·não queria nomear De-

metrio, queria· o Rizz'O. . - ·· 
\ O Sã .. PEREIRA LEITE - E', como se vêt um boletim in-

cendiario. . .· .. 
. o SR. ANNIBAL TOLEDO - Está até .elegante ... 

. .. O SR. '.PER.EIRA LFITE. - ~legante será p~ra Y .. Ex., que 
é · rebe1de ao Governo e, pois, ha. 'de apreciar cousas dessa. 
ordem. 

O 'SR. ANNIBAL DE ToLEDo - Revolução não existe; o Es
tado se acha em paz, ninguem· faz revolucão. Agora, V. Ex. 
não admitte que pleiteiem direitos politicos? ! . · 

O SR. PlllREnv. LEITE - Si V. Ex. está farto de dizer 
:que lá não ba. garantias... "1 · 

O SR. ANNrBAL TOLEDO - E' ,cousa muito differente da 
revolueão, a qual é .um movimento politjco generaliiarto e 
este não existe. . · 

O SR. PEREIRA LEITE"- •.. como vem agora affirmar 
que tudo está. em paz?! · 

o SR. ANNIBAL ToUEIDo"-, Repito: não exista revolucão; 
. o que ha é falta de garantias para os indivitluos e os factos 
ahi estão, os assassinatQS se suooedem. . , ·· 

O Sn. PEREIRA ·LErrE - Não !ha falta. ·de garantias; o que 
ha sã.o· arPuaeas feitas pelos ·amigos de 'V. Ex. com o intuito 
de levar o Estado á triste situação de OtJ,tr'ora._' · 
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o -sR. ANN'IBAL ToLEDo - Si lha revolw~ã.cf em Matto 
Grosso. é feita pelo Presidente, contra a Constituicão, con
tra todas as normas administrativas, realizando a derrubada· 
<le funccionarios, homens dignos, paes de familia. .e que me-. 
reciam vêr . respeitados os seus direitos. - , · · . 

O SR. PEREIRiA DEITE - Nego ·'P-eremptoriamenté! Não ha 
homem mais ordeiro e q.ue melhor acate os direitcs alheios 
do . que D. Aquino; i'oi a opposi.cão que tomou caminho er
rado, para .chegar a um fim a que, felizmente, não attin.., 
girá, porque· desrespeitar a primeira. autoridade do Estado 
e ,promover· até a pro-p·aganda de sua eliminação não .é pro-
cesso politico qu~ . possa. vingar. _ --

0 SR. '.A.i.~NI!}AL ' TOLEDO. - . E' . o Presidente qu~m desres
peita a Constit.U:içãó, as leis, os direitos, demittindo em massa 
promotores, garantidos em suas funco-ões emquan'to bem ser-
vissem; o que não . deixaram de fazer. · 

O SR:' PEREIRA. LEITE· - Não desrespeitou cousa alguma! 
Tem sido um Presidente extremamente rigoroso na obser
vancia das leis. · ' · :·. ' . 

o SR. ÀNNIBAL TOLEDO- -· E8s.es factos a que V . ·Éx. al
l11de se dão justam-ente quando· a primeira autoridade. perde 
o seu prestigio, como succedeu com · o. bispo. · 

O '.SR. PEREIRA LEITE - A autoridade de D. Aquino não 
perdeu o seu piiestigío, nem perderá, pois com S. Ex. estã a 
quasi · un~niµíidade do pov.o de Matto Glrosso. . .. · 

O 1SR. .ANNmAL ToLEDo - :A.o contrario; a quasi unani-
midade -está contra elle. . · . . · · ._, 

o .SR. B$1REmA LEITE _..;. Havemos de vêr; tet>emos en-· 
sejo IJ·ara i.a~o. . . · .... 

:Sr. Presidente, vou terminar, por hoje1 lendo,a local pu
blicada pelo C<Yrrew do. Manhé. e que é a expressão da ver-: 
lla.cte· quanto ao que ·está occo~-rendo em ·1\-fatto Grosso! · 

«Matto Grosso . f óra \da lei --. foi um thema que 
muito !3'3 discutiu e commentou aqui ba tempos, quan
do as fMções politicas, na luta. pela conquista das po
ções, alli viviam a t.rucida1 -se. 

- Os acontecimentos começaram aos poucos, .por 
factos isolado$ em um e em outro munfoipio, dos mais 
afa~tàdos da capital . Era o preparo das guerrilhas. 
Denois, as fileiras· dos combatentes engros8aram, e de 
simples perturbadoreR da ordem, os agitadores passa-

. raro a revolncionariós, convulsionanao ' todo o· Estado . 
. Chegára, então, .o momento dos a_conte~tmentos sensa-
cionaes . - . . . . . , · 

O Góverno actual, tendo ·assumido a adrilinistraoão 
regional alhf:'ic -ás conveniencias partidaria.s e lnaug:u
rando a nova situação, tli-$posto :1 gaye1·na-r com todos e 
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para bem geral, pôde levar a. cabo a iarefa de Çofigra
<;amen l.o. Jn:feHzmente, o~ elementos de :fermentação. na 
politic-ag~m não puderam ficar tranquillos p'or muito . 
tempo, e agora veem d~ !á :1.s !Wlicias de que em varfa-; 
·1or.al ídadeR, os bandoleiros . retomaram a offensiva . 
. clP.safiando 3. policia a provar a sua efficiencia. · 

· Jlód~ ser que se trate apenas do cangaço matta-
grossense, C(IIDO .talvez seja a phase prellminar de. uma 
agitação mais séria. Os successos anteriores · justificam 
''.l$ apprehensões. tant .) mai .. ~ t:uanto o:.-. arruaceiros t~em 
sempre um pretexto ·para anarchizar. aquella terra que 
.uma admini~h·ação de concordia rehabilitara. ». . 

1 
,eno Corr eio dú Manhã. ) . 

Não prosigo agora em minhas considerações, Sr. Presi~ 
dcnti::., porque, por esquccimt:nto 1ieixei rlt: trazer alguns des
murnentos, Qne t encionava e tenciono exhibir á Camara.· 

Depois da .1eHura desses docu:cpentos, apresentarei os 
fact.o.f, . . · . · ' . · 

o·_:·BR. ANN"UÜT. '!'OLEDO - Os factos .. não são os que 
"!-l . Ex., está apresentando ? ·Ainda ba outros ? , 

O ~n. PEREIRA LRTTE - ••. ;J•li~ tern !'eJaçao com Q em. 
p:islcliamento da Razr1o, com umas prisões que se .deram em 
Campo Grande .. .. · · 

o SR. AN ·~mAr, ToLEDc> - Sim, umas pequenas prisões, 
uns· ;igP.iros as!lnssinato3, a1gu1h · emi-1·.t,.~,1'.l~n1e:lt,!l!'!lb')s, 
MusaE> modestas ••• 

. O Sn : -Pmmn:\A LEITE - ••• E exporei o Cll,le botivé de 
\rerd,ade. conforme testemunhas . insuspeitas . .solfre ·o·· caso 
ulhrno de Campo .Grande. que trouxe o meq· ·collega á tribuna; 
finalmente, tratarni. do fact.o que S. Ex. articulou ha poucos 
dias, e qul' ~e dP-u em Tres Lag:oas . (Muito bem; muito' bem.) . 

. · O Sr. Presidente - · Não, ha · ;mais oradores in~criptos. 
·. Si mais nenhum dos . Srs. Deputados quer usar da pala

vra. na hora do expediente, vae se passar á ordem do dia •. 
{Pausa.) . . . 

Comparecem mais os Srs. · Andrade ·Bezerra, Antonio 
Nogueira, · Curiha Machado, P.ires Rebe1lo. T•hom~z Cavaleanti, 
Frederico Borges, José Augusto, Oscar Soares, Solon ·de Lu
cena, João Elysio, Gervasio Fioravanti, Arnaldo Bastos, Ale
xandrino ·àa. Rocha, Estaçio Coimb.ra. Deqd.~to ~~~a, Pires de 

. Carvalho, João. Mangabeira. · Alfredo Ruy, Elp1101G d-e Me~
. ,quita, ·Eu.genio· Tourinho, Heítor de Souza, Nicart.or Nasc~

mento, Salles Filho. Azevedo Sodré, Macedo Soares, Joao 
Guimarães,. Buarque dr. Nazaretrh. Mario de Paula, Matta Ma

. chado, Ribeiro Junqueira,, .José Bl>nifacio, Gomes Lima, Lan-
.· 
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du!pho de Magalhães. Antero Botelho, Waldomiro de Maga
lhães, Alaor Prata. Camillo J?rates, .Mello Franco, SalleiS .Tu"'.' 
nior, Ferreira Braga, Cincinato Braga~ Cesar Vergueiro, Pru- ' 
dente de Moraes Filho, Rodrigues Alves Filho, Pedro Costa, 
.l\Ianoel Villahoi.m, Thllo J'lym,e, fLuizf Sarth<>llomeu, Cel:so
Bayma, .João Simplicio e Joaquim Osorio (51) • 

<l 

· Deixam de comparecer. os Srs. Arlhur Collares Moreira. 
J?elix Pacheco, .Tnvenal Lamartinc, Ephigenio de SaUes, Abel 
Chermont, .Chermonf. de. Miranda, Herculano Parga, Luiz Do
mingues, Hermino Barroso, · Moreira da Rocha, Vicente Sâ
boya,. Ildefonso Albano, Alberto Maranhão, Affonso Barata, 
Antonio Vic.ent.e, Pedro Corréa, 'l'uriano Campello, Natalicfo 
Camboim, Alfredo . de Mnya, Miguel Palmeira, Mendonça Mar;. 
tins, l\fanocl .Nobre, Pedro Lago, Lauro · Villas Bôas, · Castro 
Rebe1Jo, Mario Hermes, Ubaldi~o de Assis, Arlindo Fragoso, 
Seabra Filho, Arlindo Leone~ José Maria, TQrquato Moreira~ 
l\1uniz Sodré, Rortrigues Lima, Mànoel Monjardim, Ubsldo Ra .. 
rnalhete, Antonio Aguirre., Octavio da Rocha· Miranda, Azu
rém Furtado, Sampaio Corrêa, Paulo de Fron1in, Aristides 
Caire, Vicente -.Piragíbei Norival. de Freitas, Lengrµber Fi~ 
lhe, José Tolentino, · Manoel Reis; Themistocles de Almeida, 
Raul Fernandes, Teixeira Brandão,: .José Alves, .Herculano Ce
sar, Augusto de -Lima, Silveira Brum, Francisco Valladeres. 
Antonio Carlos, Emilio .Jardim, l"raneisco Bressane;· Josino. 
de Araujo, Fausto Ferraz, .Jayme Gqmes~. Vaz. de Mello, Ho
norato Alves - ~ Carlos Garcia, José Roberto, . Barros Penteado, 
Marcolino Jfarreto, Eloy Cha.ves, Veiga ·Miranda~ Palmeira 
füpper .. foão de Faria. Sampaio Vida!, Arnolpbo ~.\zevedo, Se
veriano Marques, Costa Marques, Abdon Baptista, Eugenio 
Müller, Gornercindo Ribas, Evaristo Amaral, Augusto Pes
tana, Marçnl de Escobar, Alcides Maya, Flôres ·da Cunha e 
Barbosa Gonçalve~ (S;t) . 

-· 
ORDF~M DO DTA 

o Sr~ · President.e - A lista de presença accusa o comp.a
reciment.o _de 1_.25. Srs. Deputados. 

Communiraram-me · que se ret.iraram fyes Srs. Depu
tados. 

. Vae-se procedP.r ás vot.àcões das materias que se acham 
sobre a me~a '~ das -constante~ tia ordem d9 dia. · 

r, Peco aos nobrf>s Deputadós qne occmpem as suas ca.dei-
rris. (Pausa.) 

Vão ser ronsidernCiós objPcfo~ de deljbera.ção diversos 
pro.j eetos .. 
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São successivamentc lido~ · e considerados objecto de de .. 
liberação os seguintes . 

PROJECTOS 

N. rn5-19·20 
. . 

Préa q fundo espectal permanen_te de v~ãa, · para os fins a.ui:. 
menci Qna 

·~ o Co~esso Nacional decreta: ·- _ 
· . :Art. i. º .'E' creado o fundo especial permanente de-:viação. 
oestiilando-se~ . . - . . . . 1 

a) construcção · de novas estradas de ferr J , prolonga, 
-mentos· e reparos das- existentes; . 

· b) . á construccão de. estradas de rodagem; 
e) a<>s auxilias concedidos para umas e -outras, aos Es

tadoo., · emp•ezag e particulares, de conf OII'midade com as leis 
· ;vigentes e as .... que forem sanccionadas. · · ·- · 

· Art .- 2 . º O fundo. de viação será constituido : . 
a) pelo. imposto de. um real por kilo de .mercadoria 

t.ranspo·rtadas nas estradas de ~erro d~ propriedade da ·união 
pu de, conc~são federal; . . 
. b) pelo addicional de 1 o/o. (um po:r;- cento) sobre a receita 

- geral da R.epublica; . · 
e} pelo producto .· da venda dos. bens patrimoniaes da 

União· que não estejam utilizados em serviço phblico; 
d) . por donativ·os ou auxilios off e~ecidos. ou votados pelos 

· Estados, Municipios, associacões e pa:rtieulares interessados 
nas oonstruccões . . ·. 

Art . 3 . º · O Poder Executivo mandará vender em leilão 
todos os bens immoveis do patrimonio que não tenham ap]lli-
cação a serviço publico. · . · 

§ i . º A porcentagem aos leiloeiros por. este servico é fi
:x.ada em 3 % , paga pel10s compradores, nada pagando a União. 

. Art. 3 . º A ar.recadação do imposto- 4e- um real por kilo 
âe mercadoria será .. !eita pelos administradores das via-fer~ 

-· reas exactamente como procedem com . o de ch'lculação de: pas-
sageiros . · · - ~ . 

§ 1. º As companhias MncP..;ssi<0na:r;-:ias ou arrendatà'!'ias 
terão uma commissão nunca excedentes de .. ·3 o/o por essa ar-

. reeadacão. · . J .·· 

Art·. 4 . º o fundo da viaoão terá no The.souro . escriptura
~;ão á . parte, considerando-se esse· .fundo deposito da . Nação. 

· :A.rt. 5. º A receita prove:niente desta lei e outras r endas 
eventuae.s que ao fundo de viacão se destinem, !!.eit'ão rec~ 
lbidas em deposito aio Thesouro Federal, ahi escripturada.s 
em livros especiaes, não podendo ser desviadas dos fiDS aqui 

.,.(leoretados, - sob nenhum pretexto, pena de l'esponsabilidade 
, . ~P~ q.µ~ o _determinarem, do.s administradore~ ou funcoiona .. -
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lI'ios qu& o orderia.Tem, consentirem ou de qualquer f órma 
oollaborarem nesse desvio. . 

:A.rt •. 6. º ·Revogam-se as disposições em oontrai'!O·: 

· . ..Sala d~s 5essõeS: 7 de agosto de i920. - Fran.cl:co V<U-
1.ada:res: - A's Commissões de Obras Publicas, de Constituição 
e Justiça e de Finan<4as. · · · ·. · 

. !E>.ROJEOl'O 

N. i:96-f920 

Tncórpora aos v~ricim,éntos dos ft.Qncciari.arios da.s 'Delegacias 
. Fiscaes do Tlí.esouro a · gratificação que. IJJ.erçebem no.s 
te171l:os do art; ·s2, da lei n •. 2. ~56., ~ 1911<> 

PROJECTO 
.-. 

· O Congresso Nacional àecret.a :: '- ' 
:Art.· i ·. º A. gratificaeã<> de 50 %, Que os funcoionarios das 

Delegacias Fi.scaes do Thesouro percebem desde l de jane~ro 
de t9H, nos te'l'mos do art'. 82, alinea XXIV, da lei n. 2. 356, 
de 31 de dezembro de 1910 - fica ·reunida. ou ineorporada 
aos se~ . vencinientos, os quaes se dividirão, no total, em 
dous terços de _ord.enado e um terco de gratifiicação, de aooõrdc 
com as· determinaç~es em vigor. v ., 

. _-<\rt ! 2. º Hev-Ogam-se as . dÍspcsioões epi oon.trario .•. 

. . 
:A: gll'atifieacão especial de 50 ·%, · que os empregados-·das 

Delegacias Fü:;caes peroobêm ha dez annos .foi estabelecida 
para dar-lhes vantagens e.quivalentes ás quotas dos emprega- . 
dos de alfandegas~, repartições de classe . inf eri-0r ás mesmas 
delegacias e a el!ar:i sujeitas. nos ~áos da escala do Mini~terio 

· da Fazenda. Não ,i;e trata de gratificaollo provisoria, nem a 
titulo prec81t'io, como as percentagens . de aoerescimó do de~ 

-ereto n. "3 . 990; de 2 de janeiro ul tin1o, porquanto o decurso 
<lo tempo e os motivos justificadores da sua permanenoia em 
todos os oroamentos de . i 910 a 1920, lhe asseguram a esta
bilidade de .vencimento adstricto a carg-0. ' · 

AS Del.egacias 'Fiscaes . desempenham_ nos . Estados e na de
-Vida .proporÇão do serviço, as funccões de todas as dilrectorias 
ido · Thesouro, do Tribunal de Contas, da Caixa de Amortiza
ção e das Directorias de Contabilidade do Ministerio. O pro.,. 

· ~;ecto, além de regularizar uma. situação excepcfonal, patro-
cina ·u!ll acto de verdadei!'a justiça. . 

Sa1a das sessõe.s, 9 de agosto de 1920, - Balthaza~. Pe
r..eira. - 'A' Comroissã~ :d~. ]j.nrµi~as .• ~· 
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N. 197 - 1920 
P1•o'videncic.· sob1•c r1 acquisição de ~t.m. e,âifido pam a legação 

dr• Brosil no U ~·u uu.ay 

Considerando a imnortancia de. nossa repr~sentação fü .. 
plómat.ica na Republicà do Uru,guay, séde da maior e mais 
importante cokinia. brasileira,; . 

Con~iderando a . incontestavel v~nta·gem para o pr.estigio 
de. nosso paiz flr possuir um edificiq proprio para sua lega
i.:.ão do Urugnf.l.y. Estado !imitropre ao qual nos ligam tantos e 
1rnportantes int.erc's8es moraes, politicos P. economicos; · 

.Co_nsirlerando,. finalmene; que o Uruguay tem casa pr.o-
. pria nesta c·al?if.al, para ~éde d~ ~ua lega0ão':.. . 

O Congres;;o Nacional resolve: 
. ~ ' 

Artigo unic(). Fica aberto o credito de tresentos e cinco-
ent.a mil pesos, om·o~ moeda uruguaya, para . acquisição .im
mrdiata de u~ edificio àeslinado á legação do Brasil em Mon-
t~vidéo e. rPspectivo mobiUario~ . · ·. · 

. .Sa1a das sessões, 9 de agosto de 1920'. - Nabuco de Gou.
·da. - A' iCommissãó de Fina~ç.as. 

N. 1 fJo8 - 192·& . · 

P(~rmitte .ciubmette-re·n11-.~e á prova. final os estuda.ntesPde prP.
-p11.rat011ios 

1
p-11.e. depend~r·em de 11,ni exame · 

o cong-resgo Na.cional <lecreta: 
Art. 1.0 Os. e~tncant.rs 'de · prP,paratorios· qlie., por qualquer 

rircumstancia,. eSt.ivhrem na dependencia de uma sõ materia 
para a matricula n:ts. faculdades ou escolas superiores do 
paiz, além ri.OS QUatrr, f>Xames noi termos do decr.eto numero 
11. 530, de 18 de mar~o de 1.915, " poderão · submetter-se ái 

, ·prova final da mesma, -,na época Jega1, p.reviamente, com os 
demais, se inscrevendo para esse fim. · · 

Art.. ~U R·wi:-gam-se as·~ disposições em contrariO. 
Sala das íle.ssões. 6 de agosto de. 1~20. - Alfredo Rú.y~ -

N. Cam.bm:m .• - A.' Commissão de Instruc1;,ão 1Public'a. 

N". 199 - 1a1'20 
· .As'sem1.1·n · 1Hinta·qens nos p?-eparadores e· assisterttes. das Fll-

, ~u.lt.lades de ~lfodicirw da Rio de Janeiro e da Bahia. 
A' Commissílo de· Inst:rucQão Publica. 

O Cong·rfl,;;;~o Nrwional decrefa: 
Al't.. 1.º Aos auxiliares do onsino dn~ Faculdada~ de Me

'dicinn. <lo Rio tfo Jnnc>iro ~ dn Bahia - p7'eparador~s e asais
tf.'nfes, - cnn.,títnindo umn unir.a classe de funccionarios 
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aesses institutos de ensino ·superior, cabem correspondente~ 
mente os mesmos direitos, .garantias e vantag_ens asseguradas 
e estabelecidas no art. 235 do Codigo do Ensino, de 3 de 
dezembro de 1892, ap.próvado pelo decreto legislativo numero 
230, de 7- de d~zemhro de i894; e art. . 5° da lei n. 2. 356', de 
31 de dezembro de 1910. 

Gamara dos Deputados, 9 de ago~to de 1920. ,..._ Pires de 
Cai"valho. . · . · 

. Justifi cação 

.A ·classe de .preparadores e assi.stentes das Faculdades de 
Medicina é umà só, como bem defii;a io. a «Lei C)rganiea do en· 
sino~. constituindo os - cauxiliares do ensino> - -exereendO 
:tuncções equivalentes ' e de igual eategoria e gosando das mm!~ 
mas vantagens e garantias. · · 

A lei orçamentaria de n ... 3.671, de 7 de janeiro de 1919·, 
art. 8", nas medidas Óe ultima hera, irreflectidamente adopta
das, restabeleceu a antiga vitaliciedade para os <ta.Ssiste'nte$>, 
excluíndo os «pr(>para:doreS», qu'2 sã.o. funccionàrios da ·mesma 
classe, de identica categoria, corri funcções. equivalentes e no
meados· P,P-lo ·mesmó processo •. · · .. _./ . 

Para reparar. esta .desigualdade injusta, resultante da 
inadvertencia do legislador de 1 ~18, e estabelecendo a identi
dade qe condiçõ.f?s para todos os funccionarios da . . mesma 
Classe · dos - auxiliares do ensino, - formul~i este _projecto, . 
cuja ,plausibilidade e justificação resaltam deste ligeiro histo
rico. - Pires de Carvalho. - A' Commissão dé Instrucc;ão 
'Publica· .. 

O Sr. Presidente - You submett~r. á votação diversas 
redacções finaes. · · 

Sã.o · suooessivamente lidas e, sem observacões;- appro
vadas, as r.edaccões finaes <los projectos ns. 98 B, f3f A, 
:133 A, 134! 'A, f36 A, i39 :A e 148 A, de 19-20; serido remet-
;tidos ao Senado. . · 
. Votação do p.rojecto n. 7Q, d~ i920, mdando as forcas 
.<le 'terra 1para o .. exercicio de i921 ; . com pareceres ·das Com
missões .de · Marfüha e. Güerra e de Finanças sobI.'e as ·emen
das offer-ecidas . (vide projecto n. · 79 A, de · H~OO)· (3'1 dis~· 
cusssão~. · , · - · . . . . . . . ..• 

O Sr-. Presidente - À este pre;>jecte> f9ram ofierecidas as 
seguintes 

... ... ·:·:.:·_ 
EMENDAS . ··> . :-·· . 

:N. 1 
Aceresconie-se :· · ·. : .::. -
Art. Os actuaes inst.ructoree da Escola de·-Aperfel-

'.:Oamento serão. mantidos em seus cargos · emquanto bem ser-
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virem, sBndo substituidos pelos que · pa.Ssarem pelá Esc.ota: dé 
Estado'."'~a.ior, Alleríeiç{)anient-0, no . easo _de ·. vasa.~ · . · 

Rio,- de julho . àe i920. - Octavio R.o~.-

·.·--
N. 2. 

:Aecrescente-se_: 
AI't.· i ." ·os officiaes da 2ª linha, que servirem ·ém Juntá 

tle· ·Revisão, J;lecrutamento e Sorteio e alistamantn militar; 
· que tiverem mais de cinco annos de serviço arregimentado 
no ·Exercito de i" . linha e serviços militares, em oamp~nb.a.;, 

. serão mantidos em seus ce.-rgos ·por einco annos, podendo sér 
reconduzidos. emqua.nto bem servirem. · 

Sala das s~ssães, 9 de jÚlho de i920. i'9- <kta:vio RocM.; 

~ccreseente-se ào art. fº: -
· · · k) de ioó :<P;acas · para a: iª ambuJaneia ~iviaiônariâ. d& 

1• ' Divisão do Exercito, -de aceôrdo com o @adro do êffe.. 
cti'«q. approvadº J)elo· d~e1:eto n~ i3. 43(),- ~e 22 de ~aneiro de 
i9f 9~ _..... J U.Ve'liaJ. ··fA'ill/lf'1ine, ·. 

N • . 4 
· 'k.o art. · iº, léttra g: · 

. ~ . . -

Onde convier: 
... dentro das. disi)osições conti.aas no art. 75, . da lei 

3. 7'6~, de ,i9f9, quan.to aos amanuenses. 
Sala das· -s'~ssões, i o de jullho de 11920. - . Mend4s Ta.vares • 

. , 
· N •. 5 

Art. . iº~ .lettra cf 
. · :Modifi<iue-.se o quadro dos officiaes da. 2" !iliba, em· ser-

. vit>Q, oonservando-se os 20 coroneis l>&ra cbef es ~das delegacia.a 
de 2~ linha, em todos os · Estados, visto não pareoer · oonve
ni&n~ entregar taes · cargos a .ea.pitles, que .terão aoolo de · 
commando sobre . oftioiaes . de : patente . superior. : · : · · ·-

· .. , ·-- Sala das sessões, iO de j_g.-lho de i.1920. ~ Mende$ Tavares~ 

N. ô · 
. ·, 

· ., :Aê> art. 9º, àc.erescente-se: 
-"" Paragrapho unioo. -Taes offfoia.es, bem como o·s· Se-na .. 

dores, Deputados f ederaes, ou quaesquer ou troa tnte ueroam 
cargos e.xtr:mhes ao Ministerio 'ôà Guerr~ "fiO&rãó pertenoen~ 
~- ~ quacko supplemeuw das reapeoµ\'as ~as .. ~611:• 
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sando aos quadros ordinarios, quanõo cessarem suaa eom-
missõ~s ou mandatos. . . · . · . 

Sala das sessões, 10 de·jutho de 1-920. -.:.. Mendes Ta.vares~ 

" Nl •. 7: . 
' Ao art. i º, lettra. g, aecrescente-se: 

'Os ven:cinientos dos actu~s . a~anuensés do' Exercito 
(soldo-, gratificacão, percentagens sobre 10 e :15 aimos de a,er-:-. · 
viço, etapa e qiaria · á razão de dous mil réis cada. uma) fí-: 
cam convertidos em . ordenado e gratificação, sendo dous ter_, · 
1,;os . para o or~enado e uin terço :para a · gratifi~., .. 

-Sala. âas sessões, iQ 1le julho de i·92C>. - Menàeti X~es~ 
. . . . . 

<No art: :1°: 
N~: 8 

Onde ~onvier·: .. 
. ' 

. '. Paragrapho -. - Os auxiliares de escripta que. forem · ~ 
me~os em virtude deste pr-0jecto ·perceberão -~ª grati!'i-t 
cacao .mensal de 40$000. ·. · . · 

Sala fü~s ·sessões·, 10 de ·juiho. de 1920. ~ M~$.·'T~~e&. 
.V oü ~ subm.etter a votos a emenda n. i ., · · 

.O Sr. Mendes ·Tavares · (~) (para encaminhar ·a v0~)l 
. Sr. Presidente, apreciando. àiversas emendas ·que· f.ive • 
honra de submetter á Camara1 sobre o projecto que .. fixa as 
forcas de· mar e terra para o anno de i 920~ teve · occasiio ~ 
honrada Commissão- de _M~rinha. e Guerra de· dizer que algu- _ 
.!'.l'las desses emendas nao deveriam mesmo merecer o. raspe..: 
etivo pàrecer, por se tratar de assumpto· jã antêriormente 
rejeitado pela Camara: nessa mesma. sessão. o que as tazia in• 
cidir em disposil}ão do Regimento. . . 

;Devo dizer que, ao of!erecer _,novamente essas emendas 
á consideração da Casa, eu mes~o . salientei a ciroumsta.D.oia 
àe que esta · rejeicão anterior se tinha da.do, nílo )leia apre-: 
r.iação . intrínseca. dessas emendas, não por ter a camara Sei 
manifestado ·de meritis,. smão porque a Com.missão as ·julgava 
prejudicadas, desde que pi"ejudicádo e.stava o assumPto a qu~ 
r-u as ligára. . . . . . . . . . . . 

· Era a razão por que a Commissão. se dispensava d~ 
aprecia.t. a qualidade e o valor dessas em~as. . . · 

. Foi em t.a.és condições, Sr . Presidente ... . que, cb•m&udG. 
eu mesmo ; préY?-a~ente ·a. . attenção de V. Ex ... e .da Camm 
para a minha .ins1stencfa. ·em renovari;;:.a· medida .na mesma 
s~ssão, ~accentuava1 entretanto, que ·poderia haver; ~ J~ 

. . . . ,,. 
•j . 

.. ~.(*) Es~- discurSô nio f~i: ~~to \pelo or"1o.r.: ·--
.... l 
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tificatíva ·para este meu preceder, pois· que ri assümpto em 
~~ •. e~ sua natm:eza.; não fôra apreciado pela Cama:ra; tiriha 
Hdo Julgado pre.1ndicado . 

.Aproveitan<J.o...:me da opportunidade de me achar na tri-
. buna, direi que. a insistenc:ia com que venho tratando deste 
assumpto, com que tenho procura~fo chamar a a.ttencão desta 
Casa para resolver àefinitivamente a materia, de modo a não 
prejudicar. intere$ses já. ad@iridos, se justifica perfeita
mente, pois que ·durante sessenta e tres ann.os, isto é, de 
1.857 até · hoje, ainda não foi definitivamente resolvido· o caso 
ào~ amanuenses do Exercito. ' · · · 

Dessa data pará cá, a funccão dos· amanuenses tem sido 
·desemp13nhada por · officiaes do ·Exercito, o que não podia· 
absolutamente trazer vantagens para o serviço, pois qúe eram 

· destacados da tropa., onde deveriam permanecer. 
·~ A estes. se day!t .uma gr~tificação de 30$ a 60$, confo.rme 
sua categcr1a ·e a importanc1a 1:lo trabalho. 

- O •SR. PIJ.ESIDENTE - Devo declarar .ao nobre Deputado 
qu~ tem apenas cinco minutos para encaminhar a votação e 
esse· prazo está ·esgotado. · · · · 

o SR. MENDES: '1\wAREs - Porque apresentei .. differentcs 
emeudas. penso,., poderei usar da palavra;· encaminhando a vo
tação· de cada uma dellas durante cinco minutos. . .. 

o SR. .PaEsmENTE -··A disposição do § ·2° do .a~t .. 253 do 
Regimento é expressa: «Em caso algum .. pod~rá. qualquer 
Deputado, por occasião da votação, occupar a tribuna · pol" 
mais de cinco minutos». 

. . 
O SR . .MENDES TAvAn.Es - Neste caso; opportu,namente" 

·solicitarei·~ palavra para encaminhar a votacão de cada uma 
. das outras; emendas. (Muito bem.) . . - .+ ·, . 

. · O Sr.. Presidente ___, Vou submettér a· votos a· emenda 
n ... 1. · · ·· i · 

O Sr. Octavio Rocha (peta· ordem) ·requer a retirada das 
l!ri1endas ns • 1 e 2 • · 

O Sr. Presidente - Defiro o requerimento~ ;· 
Rejeitada a referida,-:.emenda n .. 3. 

. O .Sr. Nicanor Nascim~nto (pe._la ordem) requel' a: veri• 
· fica(:.ão da votação. . .. 

Procedendo-se· á. verificação da v.otacãor reeonilsce ... se 
. terem votado contra 8.5 Srs. Deputados e a favor p.enhum; 
total, 85. 

O Sr~_ Presidente '!'"!""". Não "ha numero. ·.vae-se proce:del' fi 
chàmada~ · · ··· · 
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O Sr. _Costa Rego (supplente~ .servindo de f" SeCf'etario); 
procede -~ chamada dos SrB. Deputados. . .. 

Feita. a chamada, 'Veriffoa-se terem se ausentado os Si:'s. 
Anto.nío - Nogueira,, Agripplino Azevedo, Pires R.ebello1 .João 
Cabral, Thomaz Cavalcanti; Frederico Borges, Solon ae Lu
cena, !. o.ão Elysio, Alexandrino da Rocha, -Pires· de earvalho, 
Joãó angabeira, Nfoanor Nascimento, Salles .Filho, . Raul 
Barros , Azevedo Sodré· Macedo Soares, Francisco Marcon
<les, Maurício- de Lacerda, .José Gonçalves, Albertino Drum
mond, Raul Sá, Alaor Prata, Camillo Prales~ Edgardo da ' 
Cunha; Mello Frànco, Cincinato Braga, Prudente de Moraes· 
Filho, .Pedro Cesta; Manoel Villaboim, Luiz :Bai'tholome~ 
João Siriiplfoio, Carlos Pennafiel, . Nabuco de . Gouvêa e Qarlos 
.Ma::dmiliano. · ' 

O s.r,. Pl'.esidénte - Responderam á chamada 89 Srs. 
Deputados . . · . - . . . 

Não ha numerõ para se proseiuir nas votações . 
. Pasàa-se ás · in:aterias em . díscussãó : 

1 ª discuasão do proj~cto n. 48 A, de 1920, .met:horandci 
os vencimentos do marinheiro invalido l\tanoel Gonoalve!!! dé 
Souza, com parecer favoravel das Com.missões . de Marinha. e 
Guerra -e ·de Finanças. ·. · · . 

Encerrada e adiada. a votação. . ,, 
3ª . discussão ·do l)roJecto n. 151, de 1920, abrindo o· cre

- dito especial de• .. 1():044$990, para pagamento a Arnobio de 
Barros "Monteiro · - · .. 

Encerrada e adiada a votação.· 
3• diseussão d-0 projecto n. i6Q, de i920, abrindo ·o cre

dito especial de 46 :257$450, par& pagamento a D. : Meria 
Efü;a Lobo· Per·E}ira e outros. 

Encerrada e aâi~da a votação. 

O Sr• Presidente ~ Esgotadas as ma terias em dieou8são, 
vou levantar . a ,sessão, . óesignan~o para amanhã a s~nte 

. ORDEM> DO DIA 

Continuação da votação do proJeeto n. 79, de t9.2e, fi
xando as forcas de terra. pàra o .exerc~oio de 192.f; com. pa
receres das Qommissões de ~Marinha e Guerra e ·de Finanoa·s 
sobre as ,eJ:Dendas offereeidas (vide projeoto n • .'79 A, de 
1920) (emend~ n. 3 - ~ seguintes) . (3' discussão); . 

Votação do projecto n. 2 · A,. de 1920, al2toriZaod-0 ·o Go
~erno a despender 250 :000$, com. a re~dificacã,ó da ·Alf~a .. 
ae Aracajú. e dando outras .prov1deno1ae; oom parec~ ravo-
ravel da Commissão de Finanças ,(i' disoussio); . 

e . ..-.. vo1. v:.. ia 

• 
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Votação do projecto n • .i A. <le rn20, declarantlo de uti
lidade publica a Acção Social Nauionalisla, com parecer· fa

# VEraveI da. Commissão de Constituição . ·e Justic.;.a (1 a <liscus
:sao) ; 

Votação do projecto n. iô2; ue 1920, do Senado, autoL·i
zando a abertura dos creditos necessarios para pagamento!-; 
de gratii'icação a'duicional a 'que, de accõrdo com a lei nu
mero 3.3~6, d~ 31 d·e dezembro de 1910, fizeram jús diver
!:iOS func~1onar1o:s da Esr.Jola de Aprendizes Artifi~es do. Pará· 

,,. com :su~síitutivo da Com.missão de Finanças (3~ discussão) ; 
· . Votação do projecto n. 152, de 1920, .. abrindo o ; credito 

e&pecial de 139: 400$, para pagamento a Manoel · Pedro & 
Comp. (3 .. discussão); ·· 

_Votação <lo projecto 11. 11 A, de 1~20, estabelecendo ga
nmhas para os operarios ~ diariêtas da Repartição de Aguas 
e Obras Publicas, e dan'do outras providencias; com parecer 
contrario da Commissão de Finanças (1ª discussão}~ 

Votação do pr:ojecto n. 17 A, de,. 1920, mandando con.o 
sid.erar livres de direitos de consumo e de expediente· dos 
gcheros livr·es de direitos os aeroplanos., hydrop1anos, hydr<?
aeroplanos e. apparelhos semelhantes;. e dando outras provi ... 
den~fas, com substitutivo da Commissãci de Finanças ( 1"" dis-
cussão); ' · 

.Votação- do projecto n. 176, de 1920,.approvando os 
actos do Poder Executivo constantes de reíjuisi<Jõ~s · feita:; 
pelo· th·esoureiro da'· Estrada de Ferro Central do Brasil, de 
:fr,rneci.mento, no valo1· de 1.000 :000$ .(2ª discussão); 

Votação do projecto n. 18:1, de 1920, reduzindo a réifi 
100 : 0'00.ii, o pedido de creqito supplementar de 200 : 000$, á 
verba. 30a, do urt. 2" do orçamento vigente (2"' discussão) ; 

Votacão do projectQ. n. 183, de i920, ab1•indo o áedild 
especial de 3 :274$838, para pagamento a Joaquím· Grego~ 
riano de Andrade (2" d.Jscussão); 

Votaºão <lo _ projecto n. 48 A, de :l920, melhoru11~ 
do 0::1 vencimentos do marinheiro invalido ~Manoel Gou
calves d.e Souza, dom parecer favoravel das Commissões d~ 
Marinha e G;uerra e de Finanças (1" -0.iscussão); , 

Vota~ão do projeeto n. 151, ·de 1920, .abrindo o 'credito 
especial ,ae rn: 0.44$990, para pagamen.to a Arnobio de, Bar ... 
ros Monteiro (3"' discussão) ~ . 

Volacão do projecto · n. 160, de i9.20, abrindo o credito 
especial. de 46 :257$'450, 'pâra pagamento a· D. Maria Eliza 
Lobo Pereira e outros ·c3n di'scussão); · . 

-;. Votacão do :~·equerimeulo fü 1: ·de 1920, d~, Sr. l\fa;urieio 
de Lacerda. pedindo esclarecimentos sobre. o incídent-c occor-
rido· com o· consul brnsileiro na B'alivia; · 
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Votação do reque1·imento n. :!. de l!l:!O, do Sr. l\.famicio 
1fo Lacerda.; vedindu infoemações sobre a prisão -<lc redact.o
rc-:5 do jornal Voz do Po·vo ·e · Yarios operarios; 

Votação · do requerimento n. 3, de 19~0. _d-0 Sr. lVIaurid 
d1~ Lacerda, _pedindo . informacões .sobre u expulsão de José 
·.\ladeira; 

Votacão do requerimento n. 4. de 1920, du 8r. :\Iauricio 
de Lacerda, pedin:do informações sobre mililare::; que :se 
acltatil-presos em - rortalezast embora · amnistiados rm HHS; 

Votação do i·querimenf.o n. 5, de 19-20. do Sr .. Mau1·icio 
d:) Lacel'da, 'pedindo info-rmações sobre o paradeiro do~ ope
rurios Fritz Koch e Sterneck, _pre80S em Blumen.au; · . 

V o lação· do requerimento n. ü, de i 9-"20, du Sr. ·:\faui'icio 
1jc Lacerda, pedindo informações sobre o paradeiro do com
rnandante · e um e.reado do vapor Macau, torpedeado durante 
n 0·uerra; 

Votação do rcquerimeulo u. 7, de -lU:!O, do 81·. Nicanor 
'.\'a:-;L:imento, peindo informações sob1·e a Yerba porque foi 
fr ito ao iuspector das Obras contra as Seccas adeantamento::; 
ll<t import11ncia de G. 900 :000$()00; 

Vota1;.ão do rec,ut~rimenl.o n. 8, úe 1920, do ~r. füeanor 
.\ascimento. pedindo int'ormac-ões sobre a data da partida do 
• n;..:ciheiro .T.?lavio Hibei1•0 'for1·e8, para a America do ·Norte, 
1·111 eommi:o:são; 

Vota~\iio Llo 1·equo1·imeulo ia. H, ue HJ:!O, tio Sr. ~icanor 
.'ii1 ... 1·imcnt.u, vediudo iufot•mucõoti relativa~ au ur~ ude parti-
i.:ulílt' Borbtll'cmu; . 

\'01.nuii.u do roq uet•imouLo u. tu, de Hl20, du Sl'·· · .Mauricio " 
11 .. Lucerda, ~llhl't' o ltli!!llllto !'!loffrido por um jomal 011e
ri11·io; 

\'nl1u:ii11 -1J11 1'1JtiU••1•iuw11~11 11. 1 t, du Hl2lJ, do Sr. Mauricro 
1l1 1 l .nem•tlu, ,..;11lll' itundo m'iJ>iU doi'i documentos relativos ~ 
t:on l'1•rt111niu lhJ '1'1•abultm t11ll W m1h ington: · 

Vol.ut:i\o t.lo i·eque1•imenlo u. l ~. de i!Jt ll, do Sr. Mauricio 
111• l.Ul'f'lftlU, pedindo iUfOt'Ulll~ÕUS !iJOb1·1~ ~ prboos feitas. ém 
fr1~ tt ln uo jornal Voz do Povo; . . . 
. \'ot.aciio do requerimento n. 13. de 19::.W,' do Sr. Maurício 
</,. Lacerda, sobre a ex~ução do dcci·eto que instituiu .· o -De-
Jla r· tumento do T!' q_Jbo; . J • • • 

l 
. Votacão do re . . erimento n. H, tlc 1\l20-, do_ Si-. l\iauricío 

(e Lacerda, -sobre a expulsão de Munuel Perez; 
Votayão d~ ·requerimento n. · 15, de 1920, do Sr. i.~fauricio 

~ !• i Lacer<la, sobre a expulsão e p1·i~úo do)) operarias Koc'h e 
!"f i:t·nerk ; 
. Yulat~íi.o uo i·cquel'imcoLó' 11. -!ü1 de 19~0. <lo Sr. ~Iauricio 
tlc Lucerdu, pedindo iu!orma<;ó'c:s sob1·c o ·incidente ha,·ido 
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em · Hamburgo com os marinheiros brasileiros do vapo:· 
Cuyabá; 

Votaçª-o do requerimento n. 17, de .i'920, 9-o Sr. Mauricio 
. de· Lacerdà, pedindo informações sobre . operanos ~pulsos no 
Estado de Pernambuco; 

Votação dp requerimento u. 1s,' de , 1920, do Sr. Mauricio 
de Lacerda, sobre a prisão em que. se encóntram os opera
rios Sterneek .e Koch; 

' . . 
Votação do requerímento n. i9~ de 1920, do Sr. Mauricio 

de Lacerdar pedindo cópio do processo da eX'pulsão _9.e Manoel 
Pe~ez;. · 

Discussão especial do projec.to n. i82, de :1920, (reda.eção 
da emenda destacada do projecto n. 121 B, de 1.9!9) rele
vando 'a prescripcão em .que incorreu o direito do -1. º tenente 
reformado Carlos Soares, para receber vencimentos; com pa-
recer c.ontrario àa Commissão de Finanças; .. 

Discussão unica do parecer n-. H, c1e 1.92{), indeferindo o 
requerimento de . D. Edelvira dos San.tos .Azevedo .Alves, pe
dindo reversão de. montepio. 

Levanta-se a sess~o ás· 14 horas e 4(} minutos. 

PRESIDENCIA DO SR. BUENO BRANDÃO, PRESIDENTE 

A's i3 horas· comparecem os Srs. Bueno Brandão, Ar
Lhur CoUares Moreira, Andrade Bezerra, .Annibal Toledo, 
Octacilio de Albuquerque, Costa ·Rego, Antonio Nognelra, 
Souza. Castro, Dionysio Bentes, Bento Miranda, - Luiz Domin
gues, Rodrigues Ma.ehado, João Cab~ai, . .Armando Burlamaqni. 
Marinho de Andráde, · Thoma.'Z Rodrigues, Thomaz davaJoanti, 
Osorio de Paiva, Frederico · Borges, Cunha Lima; Oscar Soa
res, Sinieão Lea)., Gonzaga- MaranJhão, Eduardo Tavares, E' -
tacio Coimbra, .Aristarcho Lopes, Julio de Mello,- João Mene
zes,. Rodrigues Doria, D.eodato Maia., Octavio Mangabeira. Pi-

- res :de Carvalho, Leoncio.· Galrã;o, Pache1Cé Mendes, Elpidio de 
Mesquita, Eugenio 'I'ourin'ho, · lNlica!or Nascimento, Paulo 
Frontin, Mendes ·Tavarês, Noriyal de Freitas,· Le.ngruber Fi
lho, João Guimarães, Francisco ).\.farcondés, Mauricio de La
.cerda, José Gon~a.lves, Americo · Lopes; .· Senna- Figueiredo, 
J-Osé Bonifücfo, Gomes Lima, Lahdulpho de Magalbães, Odí
lo~ de And!:aée, z.oroastro Alyarenga, ~Antero 'Botelho, ~J o
re1ra. Bra.ndao, Raul .Sá; Fl'anmsco Paollello,' :Manoel Fulgen~ 
cio, :Raul. Cardoso, Ferreira Braga, Cineinato Braga, Veiga Mi
randa, J-0sé Lobo, ·Pedro Costa, Manoel Villaboim, Carlos de 
Campos,. Ayres da. ))ilva, Ole,g,ario Pinto, P.ereira Leite, Luiz 
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Xavie~, João' Pernstta, · Alvaro Baptista, Nabuco de Gouvêa, 
Octavio Rocha, Dommgós Mascarenhas e B.arbosa. Gonçal-
ves (75) •. • 

O Sr. Presidente - A lista de presença accusa o com
parecimento de 75 ·~rs. - Deµ_!!tados. 

Abre-se a sessão. 

O Sr. Annihal Toledo '(3º S~cretario,, sefflindc. de .2•)J 
procede á. · leitura ·da acta da sessão' antecedente~ a qual é,. 
sem observações, approvada'. · . · 

O· Sr. Presidente - Passa-se á leitura do expediente. 

õ· Sr. Andrade Bezerra Uº Secret~rio). procede á leitura 
do seguinte · 

.EXPEDIENTE· 
Officios: 
Do· Sr. 1º Secretario do Senado, de 9 do corrente, com.;.. 

munieando que . aq.uella Casa do Congresso N•a-cion~l a.doptou 
r:i enviou -á sancção ·a p·roposicã:o desta Camara a.brindo o 
rredito de 7 4: 431$826, supp!ementar á verba 8' do art. 2º da 
lei n. 3. 991, de 5 dr. janeiro do corrente anno. - Inteirada. 

·no l\finisterio da .Ju~t iça e N•';;ocios Interiores, enviando 
a seg·uinte 

MENSAGEM 

Sr~. membros do Congre;so l\aeionnl - Tenho. a honra . 
d~ submet.ter ll vossa elevada consideração, afim. de qu.e vos 
cligncis d~ . rP.sclver a respeito. n inclnsa exposicão do Mi
llistro da Justil;a e Negocio~ lnterior·es, concernente á. aber
lm·a do credito eapecjal de trese conto~ e oitocentos e se
tenta mil novecentos e _se~senLa e seto réis (i3:870$967) , 
para paQ1!.m.ento, no periodo de 15 de julho ultimo a 31 de 
dezembro desttt- anno, nos wmcinientos qne competem ao ba
d1 arel Fernando Luiz Vieira Ferreira; nos termos do de
ürcto de 15 do mez findo e em virtude do accórdã<1 do Su
premo Tribunal Federal, n. -3. 362, de 2 de junho do corrente 
annO'.. · · · · 

Rio de Janeiro, 7 de agosto de 1.920, 99º da Independeu.:. 
ciu e 32ô da Republica. ~ Epitacio Pessôa. 

' ! 
EXposição de moti1Jos 

Exmo. Sr. Presidente da Republica. - TendO o de
creto n·. 12 .. -105, de. 28 de fevereiro de i 9t 7, fundido em um 
só, com, sé.d~ .P,a. cidaçle .de Rjo ~ran90, no Te-rri1.or~G der Aore, 
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os. tribu nac;:; de appella(fão que, anteriormente, existiam, com 
sédcs nas . cidades de Senna Madureira e Cruzeiro do Sul. 
toram postos em dis1)onibilidade. mediante rP.querimentos, os 
desembargadores do Tribunal de Apl,)ellai;;ão de Senn~ Madu
reira, e tendo .sido transferidos para ·Rio Branco . os desem
bargadore~ do Tribunal de Appellacão de Cruzeiro do ·Sul. 

Não se 'conformando o desembargador Fernando Lu;: ,~ 
Vieira Ferreira ·com a sna ·-i.ransferencia. sob a: allegaf)ão (i~ 
ser(.inamovivel, intentou acoão contra a União, pleiteando sua 
disponibilidade com todos os:. vencimentos, a par-tir da datn 

·cm que foi m.:t:inctq. o Tribunal de .Appellação de Cruzeiro rlo 
Sul. . · . · · · 

A acção foi afinal ,julgada pelo Supremo Tribunal Fe
.deral que: por accórdão ·n . 3-. 362, de 2 de junho· uJtimo, re
eonheceu direito ao- _mesmo magistrado. pelo que o Governo 

. ·~xpediu o rlecreto de 1.5 do ·mP.z findo, declarando-o em dig
ponibilidade com todos .,.05 vencimentos, desde a data. em quP
.foi ext.inctry o Tribunal· de Appellação ãe Cruzeir.o do Sul. 

Da situação e.reada para o referido desembargador, em 
v~rlude do alludido ac:Córdão, decorre necessidade de . ser so
licitado ao .congresso Nacional o credit.o especial de r1fü;; 
13.:87-0$967. para pagamento dos vencimentos correspond1m
tes :ao · periodÓ de 15 e julho findÔ a :n de dezembro vin
douro, vi~to não dispor o Governo parn .tal fim, de et·cur~m~ 
l r.gaes oroamentarío~ .. 

Rio de .. Janeiro. i ele agosto clf' 1920. - 1UfN1rlo Piutn 
\?fofra. de MeUo. - - A' Commi~são ·<ln Pinançns. 

São successivainentc lido~ " ficam i:iobre a· .mrsa, nlé 11l
t~rJ01· deliberaçij.o, dous prn,j('rt.~s rlol'4 ~1·;;. ~orivnJ dr Fr" i
tas. Dorval Porto e outt·M. 

O Sr. Presidente ·_· Esh't i'incln n Joiturn do ~:tpcdienf.1\ 

O Sr. Andrade Be:erra ( f d Secretario) (pela. ordem) -
Sr. Presifü~nte. fazeúdo eu rinrte· da <:nmmissão díl Polir~in. 
eomo 1 '' 8er.ret.n.J·io dá :C:unm•a, · e no m~smo tempo da de Le
gislai;:ão Social, tenl}ó de, em v.ista <lo dispositivo regimr.ntal. 
abrir mão çie· um ·dcssm; Jogn.rP.s. o qur faço, optando pc:-lo de 
membro da .Mesa • . 

·O sr~· José Lobo . ( ") (pela ordem) - Sr. Presidente, em 
nome da Commissão de Legislação Social e no 'meu · proprio, 
lamento -Oc coração que o dispositivo categorico do novo .nH
·gimento obrigue o h-onra:do Deputado por PernambuM a re
~tgnar o seu logn!'" na{Juella Commissão. optando ·pelo .de 1º 
SecI;'et.ario • . · · . 

O gest.o de $. Ex:; obediente á lei, -vem nos . ·privar de 
uma. collaboraÇãQ que tem sido a. mais efficaz. passivei.· 
: c~lJ.'ltito bem. ) . 

.(") Este rtiscurso n}io f~i ;revisto pe'lo. or~dor ,, . 
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Intelligencia brilhante, vasto poder de comprehensão. 
solida cl,lltura em rnat.erfa. de di~eito. t~ndo-sc especializado 
sobre as questões sujeitas ao estudo· da. Oommissão de ·Legis
lação Social. visão segura e liberal sobre os problemas t.ra
balhiS\as, quer pelo aspecto rconomico, quer pelo jbridico. 
flucr pelo· moral, S. Ex . sempre se mostrou cxcepcionalm1mtn 
falhado para . o desempenho da tarefa incumbida ú Commis
~ão a ·q.u~. tenho a honra de presidir·. (.Mltito IJ1Jm. :1 

Sua passagem . por lá~ S·r ·. Pr~sidente, justificou· em abso
Júto . os conceitos qu_e venho emittindo quanto ao illust-r~ 
Deputado, lastimando a~nda uma vez qu.e o· !exto de I!ossa lei 
faterna, que no caso. presente e na especrn, nao se explica por
que o facto é' que .. o illustre Deputado com o exercício na 
Cmnmissão de Legislação Social, nunca poz P.m . ·perigo, ou 
fir.ixou ~m falta, as' funcçõ~s de. 1 <> Secretario, rr.dundassP. em 
'uma perda semiivel como é essa. · 

Não con.cluirei a min:ha breve allocução sem dirigir um 
nppelio · a·o digno collega. . · · 

8 .. Ex. era o Relator geral da Commissão de Legislação 
801~iaL Al6m dn.,_.pa.rte especial que lhe fôra distribu.ida para 
relatar, · S. F;x. se desobrigou da melhor fórma durante o · 
lr.mpo transcorrido do . encargo que lhe foi commcttido na
qnelle carar.ter. .Já teni prompt.a a tare.fa referente- a todas 
a~ f.heses estudadas e ante-pro,jectos votados.·· Se a. Camara. 
aeompanhou.! como estou certo de que o fez, com a devida 
ai.tenção. os trabalhos da -Commissão de Legislacão · ·Social. · 
terú. vislo que pouco fa.ltn para conclusão <los rnesmo~..,ap~.--
nn~ dous ou f.res relatori.os p~rciaes e ante-projed.os. · 

Eu appellaria para o es"Qirito e sen.limento de S. Ex .. 
J 1rrlíndo que ultime í!Ssa stlb. e1 aboraçüo. r rontinuri n. nos 
prestar sua cooperacão, .mnsmo fôra da Commissão, não sú 
~1nant.o ao relatorio geral. como. assistindo-nos (\Om s~us con
)'if'lhós, com sua pratica e dedicação cx:traordinm·ü1 f!llP tem 
11t~monst.rado pelos interesses trabalhist.as. 

E, .hí que ó irremediavel o afastnment(}- <lo nobre Dcpu-
1 :-ido, .pedirei a V • . Ex.. Sr. Prc~idcnte, q11. o subst.iua por 
qur.m o ·possa representai' condignamente. · -

AproYeit.o tambem a opportunidade para solicitar sn.ia 
rompietada n Commiss;-:o de Legislação So<!.ial. A~,..~ ho,i~ não 
nedf. sul?,stit.uto _p_ara o Sr . Raul Fernandes, porq:un acredi
tava, .. pefas noticias que . tinha :i esse respeito! que . R. Ex. 
d1~ntro -:e.m breve se acharia present.e. · 

.Estõu agora informado, entretanto, de que esfo anno nf!o 
podere·most talvez Contar com !=;eU valioso . amülio. e, pois,. re
queiro a Y. Ex. que· o· substitua, embora . interinamente. 
(Jfu.ito f>e'Jn; nmito bem. ) 

O Sr. Presidente· - Para preeneher a ~aga do Sr. An-
1lrade Bezerra, na Commissão de Legislação Sacial, nomeio o ' 
~1~. Deputado .Corrf·a de Brito, e para na mesma Commissão . 
sribstituir, interinamente, e sr~ Deputado Raul Fernandes, 
nomeio o Sr. Deputado Deodato Maia •. 
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Existindo uma vaga na Commissão de Finanças, · po:t" ter 
sido eleito Senador o Sr. Moniz Sodré, nomeio para 'Occupar 
esse logar o Sr. Pacheco Mendes. . 

O Sr. Perei~a Leite - Sr. Presidente, bem a 'ontra 
gosto tenhff oc.cupado a preciosa attenção dos-meus illüshres 
collegas que· c-om tanta benevolencia me ouviram para,. como 
·me. cumpria, e.sclarecer factos trazidos á tribuna da Camara 
peJo meu distincto , companheiro de representação ~ adversa-
ria politico o Sr. Deputado Annibal Toledo. ~· · · 

Os apa-rtes qu~ S., Ex. tem me offerecido~ ··vou axami
nal-os rrietiüu!osamente para, em conjunto. dar-lhes uma 
resposta tão ·logo tenha feito a minha analyse dos' m~os. 
l:Ia um delles, p9rém, a que responderei já, antes mesmo de 
retomar o fio e das consideracões que vinha: fazendo. 

· O n-0bre Deputado doolarou que quem tem atacado o- Go
ve~o de D. Aquino ·é· a imprensa daqui e não S. Ex. ·que 
apenas . "·eiu denunciar um facto gràvissimo. · 

·Affírmo eu que a imp.rensa carioca séria e sensata · nunca 
ntacou a administração. actual do Estado de Matto Grosso, nem 
o fará, porque é alh!3ia completamente e até -infelbSa á politi
cagem de que no meu Estado o ilhistre :Deputado é o prin
cipal facto~. 

O SR. ANNIBAL TOLEDO - V . Ex. não considera o O Paiz, 
por exemplo, como fazendo parte da imprensa séria? 

O SR. PEREIRA T .. EITE - ta chegar lá. , 
Um ~os diari()S que se tem .occupado da questão do róm~ 

pimmito do partido -republicano conservador com o presi
de Matto ·Grosso, um grande diario, não ha a menor du,;.da, 
e sempre assim o considerei. é, em todo o caso; jornal affecto 
inteiramente ao Sr. Senador Azeredo. 

o SR. AN:NmAr~ TOLEDO - E outros são desaffeetos; ellas 
por ellas. · 

O SR. PEREIR..( LEITE - O outro jornal que se occupa 
.tambem da administração de D. Aquino é um orgão seotariio, 
de propaganda espirita, que está sempre em opposição aos 
:i;>adres .e publica coll3tanteme?te artigos ~ontra os ca!h~lic9s. 

Qualquer Qcéasião é sempre propicia parra fazér alarde 
de suas convicções nessa materfa e atacar tudo quanto· é re-
li~~. : . . 

O SR.. ANNIBAL ToLEDo - Mas esse.si jornaes ~a.Zero fa
ctos. Não atacam sem base. 

O Sn.. PEREIRA Lll:ITE - Esses factos nã:o são veridicos e 
é para provar a irinrocedencia do que nffirma~ esses orgãos 
que estou aqui. -

O jornal a que) me refiro desenvolveu, ha pouco. todos vi
mos, uma enmpanhQ de diffamaoão contra homens eminentes 
(lo n9sso paiz ~ · 
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O Sa. ~.\?\NIBÃL TOLEDO -. A. Razão, de Aquiduana não foi'. 
·empasteUada? · · ' . . 

. o ~R. PEREIRt4 'LEITE - V. Ex. Quer me atrapalhar; m~ 
boJe nao me perturrarei porque tomei as minha·s notas. 

Recordo á Camar,a ··que o jornal a que alludi atacou, ha 
pouco tempo, a membria saudosissima e respeitabilissima de 
um d!>S maior~s ·estadistas patricios, que foi o Exmo. Sr. Co::i
selhe1ro Rodr1gue~ Alves . Não posso ~squecer o que disse en
i ão do. ··~min~te brasileiro. . 

, O- rne.smo ·jornal, ainda ha pouco tempo, movia. campanha 
1dentica e affírmava os maiores despauterios contra uma das 
maiores summidade·s medicas e litterarias do paiz', que é o 
nosso collega de representacão naoional, o Sr. Dr. Austirege
sno, , e, contra o graude psychiatra brasileiro Dr. Juliano M<1-
reira. · · 

.O SR. ÁNNm.ÀL DE TOLEDO ·_ · . Isso não ·é razão: O Correi.o 
da Manhã moveu uma. campanha formidavel contra o Dr • 
• Toaquim Murtii;iho, Ministro -da Fazenpa. · · 

O SR. -PEREIRA LEITE ·-· Ora, jornal desta. ordem é que 
se presta a faz~r ·uma .campanha contra D . .A:quino. · · · 

Outro matutino, que tambem tomou a ingrata tarefa de 
·participar desta campanha, agora mesmo, Sr. Presidente, 
acaba de soffrer o formal desmentido que vem em um s~lto 
do Correio da Manha, de 9 do corrente, e que diz o segmnte :· 

· Da secretaria da presidenc.ia. da. Republica pedem
nos a publicação da seguinte nota : 

«A publica.cão .. feita. hontem por uma folha da ma
nhã, a propoaito de telegrammas que dfa terem sido 
trocados entre o Sr. Presidente da Republica. e o Sr. 
Dr. Borges de Medeiros sobre a encampa~ão da <Au
xiliaire~, não contém uma palavra de verdade. Tiudo . é 
é falso. . · 

Nem o Sr . Presidente da Republica telegraphou 
ao Sr. Borges de Medeiros declarando ·«excessiva> a. 
avaliação da.quella companhia e~ 200 .. ~ilhões de fran
cos, nem o Sr . Borges de Medeiros d1r1giu ·ao Sr .. Pre
sidente da R~publica o telegramma que· foi pubheado, 
"ou qualquer .outro. \ 

. · O valor . da encampação. da _«A.uxiliaire:.· era ma-
. · teria. a debater-se exclusivamente . entre ~sta e o Go

verno Federal. O Estado de Rio Grande do Sul ~a.da . 
tinha .que ver com isto, e pelo orgão dos seus repre-
sentantes aqui o declartm m3Js 4e uma vez. . .. 

O preco pago não foi na "realidade. de ... 2001 milhoes. 
- como queria a empreza~ mas de 180 !Dilhoes, com9 en

tendia o Sr. Presidente da Repubhca, porquanto a 
companhia, para pôr-se dentro · dos limites f~xad<>s 

' por S '. ~x. i resolyeQ afklal abrir mão d~ ·4epos1tos e 



Chara dos Oepltados • lm(l'"esso em 23/00/201 5 14:15 · Página 7 de 38 

3,6 . ANNAES D~ CAMAM 

restituicões, que o Thesouro lhe devia, em 'importan:.. 
eia superior a 20 milhões de francos.). 

Nesta simples exposição do Presidente da Repu
blica . se estereotypa bem a triste época que vae atra
vessando . a imprensa neste paiz. ·Aqui, como -em toda 
parte do mundo, n.illonuem exige dos jornaes que 
apoiem ou ataquem, condicional ou incondicioalmente, 
os governos, mas que justifiquem nos factos . a attitude 
·que perante eUes · assumem. E' uma questão de ·vital 
importaneia . para os orgãos .de imprensa, porque é na 
expressão· real desses factos ·que- elles podem basear a 
sua conducta. · · · 

Agora, ao que se depreh-ende de6se ·desmentido go-
/ vernamentaJ:, tudo está a mudar. um· jornal terQ ne:

cessidade de · fazer opp-0siçã.o ao .S-1. • Epitaeio Pessoa 
ou aos seus auxiliares de confiança ? Para isso não 
vae buscar nos seus actos e nos desses auxiliares mo
tivo. para O' .seu .afaqoe. Inven.ta-o. E' commodo o e..'t
pediente, mas àbsolutamente desmor.alizador · dos fins 
visados por ~ssa opposiç.ão, que acaba por se inutilizar 
a.sim~mL · · · . 
· Aos ·que vão • empregado esses proeessos se impõe'! 
o deve~ de ·mudar de rumo. A. imprensa precisa meno~ 
de ser um instrumento de ataque ou de opposicão do 
que um elemento de justiÇa.. a applaudir ou ~ con
demnar os adminisLradores r. os politicos, conformP. 
elles se conduzem. Fantasiar factos, ment.indo, mysti
fi cando a opiniü9. ao · mesmo tempo em 11ue se ,ioga 
com pessoas e interesses respeit.aveis, é inr..idir no des
credit.o pnblico e- na reprovac_:ão do.s ~10men~ de hem.». 

. . 

O Sn. A1'i"NIBAr~ ToI .. 'BOo - V. Ex. permitte um aparte? 
O nobre Deputado. afacando a G,o.zeta, mànif est.a-se um 
grande i.ngrato, porquo · essr. orgão de publicidade foi o fa
ct.or mais importante dn r.ampanha · .]ornali~tfoa do sen par
tido contra nóg Pm ·l 9f6. 

O Sn. PEREL'RA LEITE - Como V .. Ex:. vê. Sr. !Presidente. 
contra a minha \'Ont.ade p. a despeito da rota que me ... tracei, 
sou í'orçado a fazer es'tes repa,r.os que .. certame~te, não dei
xam de tomar tempo. que devm · empr~gar. ao fim a que m e 
propuz. Da.hi a demora ira . conclusão de . minha replica ao 
discurso do. men ilhist.re collega Sr. Anni.bal Toledo. · 

.·. · . Iletomando · pois o caminho= prosigo; e proseguindo me Á 
' · grato lêr os telegrammas trocados entre o Sr. Senador.. Aze

·r.edo e o Presidente <le Malto Grosso. -- \ 
D.iz a Gazeta.· Offi.ciai de . 3 de abril do corrente anno: 

. «0 Exmo. Sr. ·senador Antonio Azeredo, que 
a.inda se encontra ·em S. Paulot dirigiu -a · S. Ex. 
Revina . . o Sr, Presidente do Estado~ o seguinte des .. 



C3mara dos Dept.taaos - lmi:resso em 23/$'2015 14: 15 - Página 8 ae 38 

.\ 'sEss,:\o. EM ' 1 o : DE AGOSTO DE 19!20 34"'/ . 

paC!ho telegraphfrrn e a que procurou· contestar um dos 
topicos .do manifesto de S. Ex. Revma • . <le 23 de 
m~rco ultimp ': 

~. Presi<lerite D. Aquino - Cuyabá: 

·N. 3i7AOO - s. Páulo, 30 dP. março -· Sem que
rer discutir . o manif.ésto de V. Ex . sobre o qual cu te
ria .al.g;urria coüsa, a respigar, não posso. entretanto. 
deiooar passar em silcneio uma prop-0sição· falsa, ao 
menos quanto a mim. ·P- que V .. Ex. devia _ser o pri
meiro a . ~conhece_r: é a parte que se ·refere". ó. €lei~ão 

_ do .- Senador Pedro Celestino em seu reconhecimento. 
· Tendo • i'irmado o pacto de outubro de 11917, -eu seria 

incapaz de contrariar a ·eleição do :h{mrado chefe do 
ParLido -Mattogrossense e muito .m enos <le ,pleitear con:,,. 
ka :o seu reconhecimento, -e disto .sabe perfeitamente · 

r V. Ex. a quem telegraphei ·nesse sentido. Quando nas_ 
ves1)eras do pleito, fu i informado que alguns correli
_gicmar1os. mais exaltados pretendiam suffragar ·o nome 
do Dr. .José Maria l\f etello, apresei-me. em lelegra.-

-phar para o Estado fl !p-rincipalmlm~r. para . o sul. re~ 
commenctando absten~ão no poleif o senatorial, conse- _ 
guindo ?.ntre outros que os ·me.us amigos clCI Mi'ra.nda 

-~ Ponta Porá não concorressem r.om os s~us votos em 
favor do meu emírient.{) amigo Dr. Metello. Eleito o 
coronel Pedro Celestino, alguns amil!O:i' do Dr. Metello 
pretenderam pleitear o setl roconhecimento e pro
curando-me nesse sent1do declarr.i peremp.toria.mente. 
as~im como fi?; <l~ viva vo-1.· ao candidato meu amigo. 
que _ não pod,ia de i'órma alguma Antrar em qualquer~ 
Mmbinação a_ esse respeito e que seria obrigado a. 
combater · esse reconheeimenlo da tribuna. -do Senado. 
Si não bastasse a minha assevnraçã'o lealíssima nestP
momento. eu poderia ap-pellar para ·o testemunho de 
todos_ os meus cO!legns do Senado, assim como do en
tão . Presidente da Republica e do meu amigo Dr. Ur-

- bano Santos, com oi;; quaes conversei a este ·respeito _ 
Sendo assim a as:;eve-racão d~ que se pleiteou contra 
o reconhecimento do illustt•e Senador Pedro iílel-es
lino, · uão é verdadeira. porque sem - o meu esfort:ni 

-- com Senador por :.VIaU.o Gro~so. naquelle momento o 
- reconhecimento <lo Dr. :\f.elello seria ímpossivel. Es-

tou cert.o . que V. Ex. me at.trihuiu um a~to. que eu 
seria incapaz d e _ pralicar~ nem mesmo levado p-ela ce
gueira ·poli.tfoa ou por qualquer sentido de . ambição 
subalterna. A minha unica -am}>ição, repito n1a-is uma 
vez, · é bem servir a Il].inba térra; que desejo vêr pros
pera e engrandecida-, governe-a _quem governar •. 

· FS:zendo · ~tos pela f~icidadé de v., Ex •. ·peço a 
Deus para que V. __ .~x .. não· se d~svie do rumo da -or_, 
<!em> _ ela paz e· da ,JusL1ca. -- A.1 .4:zereda.~. 
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. , 
. , •«A · esse despacho deu o Exmo . Sr. Presidente a 

resposta. constant~ do telegramma abaixo tra~scripto: 
·1Senagor Azeredo - S. Paulo: 
Cuyabá, · f de abril. -. . · Respondo. despacho de 

V. Ex. de ante-lh<mtem: Em meu. manifesto de 23 
mez hontem findo não me referi · absolutamente ao 
nome de V. Ex- ~ Referi-me ·· ao- Partidb Republicano 
Conservador que foi quem .firmou o accôrdo. de H de 
~utubro .de i91 'i pelas mã.:os de V. Ex!. Ora, que este 
partido· desJ)Tezando a clausula n· do . referido accõÍ'do 
tebba pleiteado ha proxima vaga senatorial. a eleição 
e reconhecimento de um ca.ndidato proprio .é mais do· 
que publico e no torio . V. Ex . .. mesmo -em,. sua ·cal'ta 
-de 20 -de · abril .de 1918 a mim dirigida ·declarou que 
se · achava ·embaraeado deante · o.pposi()ão seus amigos 

· políticos -. contra · reeonhecimento coronel Pedro· Celes
tino, ãccrescentando ~p,ro-cura.dó pelo Metello re,.c;pon
di-lhe que · não poder.ia impedir {sic) ·seu recodl:ieci
mento, mas que meu.· voto daria ao Pedro">. · Portanto, 
.V. Ex:~ mesmo confessa .. que seU: partido votAra ~m 
um. candidato .. !.proprio cujo . reeoilhecimento __ :v. Ex.· 
não iPOdia. impedir, -.garantindo -apenas ao candidato do 
outro . partido seu voto · péssoal. O_ra não . foi · tão só
mente . ao seu voto individual que V. Ex~ se obrigou 
naquelle accôroo. Como é legitimo representante do 
'Partido Republicano Conservad.or, . tanto mais sendo 
taml>em Vice-Presidente do Senado~ V. Ex., ao assi
gnl;\r .. aquellé pacto , solemne, obrigou a si, ·mas tp.m
bem e principalmente seu .partido a; nã'o pleitear, na
quella vaga, a.~.aleioão, nem o reconhecimento de ou
tro quàlquer candidato que não do Partido . Ma.tto
grossense. Individualmente V. Ex. · póde ter agido 
com lealdade, mas não assim, eomo ôhefe politico. Si 
V. Ex. consentiu que seu partido pleiteasse aquella 
sleição, tanto V. Ex. como seu partido quebraram o 
aceõrdo. ·Si V. Ex. não .consentiu mas tambem não 
poude imp·edir, teria sido sómentê seu 1partido quem 
rompeu .{) mesmo accôrdo. Isto, porém, é . duro dfaer 
porquanto revelaria. desprestigio. para v·. FJxt. como 
tambem índiscipUna e lncapa.cidade_ de · seu · partido 
para negoeiacões-. sérias. · 
· . Dé .qualquer maneira, o partido dê V. Ex. que
brou o accôrdo, conforme affirmei no preeitado ma-
nii'e.sto. · . · · .. 

Retribuindo cordialmente votos nela !elicidade de 
V·. Ex. rogo bom Deus queira. ouvir~ preces de Y~ Ex. 
ipela continuação ·da ordem, paz·-e-;iustiça ·meu Go-

. · verno. -:-: ·Bispo 'Aquino, :Presi~me.11. · . ~ 
. . Neste jornal, Sr. Presjdenter ainda_ veem. diversos tele

. gratiunas de apoio e solidariedade ao. benemer1to governo de 

. p .. Ajuno1 entre ·el1es do ~º Vice-President~ do :mstado •. , . 

'""'-· 
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. Tamhem apresento, para fazer. parte desaes doéumeritos 
que venho trazendo para constar dos Annaes da Camar~ uma 
entreyista dada aqui por um· no:;so àistinctoi conterraneo e 
amigo politico do meu illustl'e collega Sr. Annibal Toledo. o 
Sr . coronel Amarilio de Almeida. · 

No dia 21 de març.o, quando · o Dr . Annibal rompia com o 
Presidente êto .. Estado, o coronel Amarilio era. entrevistado 
aqui pela . Actualidade, e respondeu como -se :vê logo adeante, 
á pergunta do representante dessa revista: - · 

-· Corre que o Se,P.ador Azeredo vae retirar o 
npoio que empresta ao · bispo, será verdade? · 

- Quanto a isto PQsso dizer-lhe com . absoluta 
certeza que é falso. o bispo vae indo muito bem, me
recendo o apoio como os applausos de toda. , a·· popuia-· 
cão. Matto Grosso está calmo e ;assim continuará até 
agitar-se a . _campanha da suecessão. 

· . (Entrevista dada pelo Deputado perreeista Ama.:
rilio de Almeida, membro do Directorio Centval do P . 
R . C .. de Matto Gr.osso "á Actualidade, do Rio, nç d!a 2i 
de março de 1920) .> · , ·. 

Sr .. Presidénte, ..{_eitas estas · leituras, passo a tratar dos 
tres assumptos, ~e/ que se occupou no seu discurso ·o illustre 
collega, Sr. Ann1bal Toledo. · 

Todos n·ós sabemos que quando as· opposi<;ões são· muito 
fortes e muito desbragaãas.... · 

· · ô SR. '.ANN_~BAL ToLmo - :F,ortes, sim; deabraga~âS, Dão.· 
o SR. PEREIRA L"&ITE - ••• quasi s~mpre provocàm certa 

animosidade partidaria, mesmo rlaquellas pessoas · que teem 
intet·esse ou que apoiam as autoridades que são accommettidas 
por esse desbragamento. . 

Não quero ·com isso dizer- que applauda semelhantes a.t-. 
tentados .contra a publicação de qualquer jornal. Não; abso
lutamente, não. 

Fallo por mim e por todos que teem responsabilidade 
vnrt:idaria. . · . 
· E' do meu feitio não querer para outrem· aquillo que não 

desejo para mim proprio. Não applaudo, absolutamente, . o 
empastellamento da Razão, uem acredito que .tivesse sido pra-
ticado por amigos noasos. . 

-. O SR. ANNIBAL Tm.Eoo - Mais .que prática.do; resolvido, 
deliberado e executado . 

. . O SR. IlEREIRA L~ITE - Isso e que cont~sto pérempto-
riamente. · · ~- · · · · ' . · ,,..,. 

o SR. ANNIHAL TOLEOO ~Em Aquidauan& sabe-se quae.:5 
são . as J>esaoa& ·que praticaram o attentado.. . , . · 

o Sn . IPEREiRA ·LEITE - NÍngl!em tinha interesse em QUC 
-cessasse a pubUceção da R.a.Ja<>. A.o _contrario: o interesse de 
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tüdus nó~: do Partido Republicano .Mattogfossense. é que 
qualquer .jornal tenha completa liberdade em publicar o que 
entender,- porque justamente assim é que se fórma o jnizo 
da opinião publica. _ . · · 

. Desde · que se cmpastella um jornal dá-se. razão ao mesmo, 
ao passo l[ue .se permittindo qu-c continue a fallar como en..:. 
tender~ .. afinal o povo ;julga do que elle diz e das defesas que 
se apresentam.. ,. 
. · Sempre fui contra esse modo de se fazer politica, em
pastellando ~J.m jornal ou destruindo-o .. 

. · ,· . . .-....... . 
· O SR. AXNIB.1L Tor~EOO - Acredito que V. Ex. seja sin

cqro no que dizi mas seus ·amigos não pensam .assim. ~· 

. O·Sn. PERE_IRA .LErri .- Os meus amigos pensam como" eu.; 
. A má publicação tem em· si mesma o virus ·que a devora. 

Empaste11ar . um jornal indigno desse nome ·é dar-:lhe im
rfortancia que nunca çhegará a ter. Tanto o em·pastellamento 
não .se verificou, que o proprieta1•io do jornal, o .Sr. Jorge 
Bodstein, Ull1 .insurrecto. contra o Governo de D~, Aquino, ba 
mai~ a~ dous ·annos, veio immed.iatamente para Oampo Grande 
e ali continuou na sua publicação em linguagem mais vj.olenta 
rl:inda -do que outrora. · · -~~ · _ ,~ · · . 
, · Mas o enipastellamenlo da fJ.aZão ·de Aquidauna. ·não ficou 
ub::;olutamente. provado.. . ·. · · . . · . . 
. O Sn. ANNIBAL 'ToLEDo ~ Nem· se. cuidou de· tratar ·poli-
cialmehte do caso. ·. · ' . · .. ·· · · . . 

. . o SJt ... PEREIRA LEl'l'E - Si esse .empastelamento .fosse ve,..; 
_ i•ificadot o seu matcrial..não teria kliUQ · transnorta<lo para 

Campo Grande e ,alli não teria. sido editado dentro , de pmfo.os 
dias. · · . · · ·· 

0 8n. ANNIBAL TOLEDO - Foi editado nas officinasd() .. Sul 
e não nas da Razão que fica.ra.m completamente destruidas .. 

O SR. PEREIRA LEITI~ - O Sul, que Lambem. se ot:iit11i alli 
. cm · Cam;po Grande, é outro c01·sario que está' receioso, ma.s 
füm razã<? .. . · ---

0 SR.- ANNIBAL ToLEDo -.. ·O qualificativo «corsario~, mos~ 
tra. õ gráo. de intoleranCia. . . . . . 1

· . . 

o ·sR.· PErum~À LEITE,- Diz uma infiu1idade de imprope-
riós co.ntra tudo e · contra todos, e fica com esse tem-0r que lhe 

.· : . faz ve~ ini111:igos por todos os ·factos.' 
·O ·SR~: .A.NNIBAL Tór..:imo. - · Não é ~rivel. 
0·.8R. PEREIRA LEITE -. Eu não, posso obrigar.·v~ Ex.~·· a 

: .acreditar. ' Credi~o e confiança não s_e. impõe, insipira-se., ·Eu 
não inspiro eonfiança -a ·v. Ex.~· o que hei de ·razer? . 

. o SR-~ A..'11;'.NIBXL. TOLEDO ~ Eµ nunca chama.rfa a Utn , jQ.I'..< 

na!. dos ·seus, ,dé -,core:arios •. 
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O SR. PEREIRA LElTE - Sinlo não ler um exemplar de:;•~ 
jornal para mo::trar á Camara como elle !:ic e:x:.hibe em p,µblico. 

O Si~. ANNrnAr,- 'for."Eou - V. Ex. traga o nwnero do 
Jlatto G1:os.so. _ 

O Sn. · PEREll;lA l..mTE ·- São sempre em resposta ao seu 
jornal. ·· · . · . 

O SR • .ANNIBAL rfor,i::oo - ln.titulava a.ssim seus artigos! 
«Ladrões de estrada!>> · 

·O . Sn. .. PEnEmA Lm·.rE - Ainda nãu vi ciuc um cidadã.O 
te::1p~itad01' do seu ~emelhante tivesse rcc.eio de cousa alguma. 
!\ão acho meus. ~migos de Campo ·Grande 0apazes de fazerem 
o menor mal ao O Sul, semanario impenitentemente nosso ad
versario político, . porque disto não leriamo:::i neohum'a van--• 
tamem · · · · · · .· 

·O . • . .. . . . · . . 

. O SR. ANNlBAI, ToLEl.)O .-. As officinai:i do O· S,ul são ron ...... 
dada.s . dia e noite· pqr capangas .conheuiçlos~· e seu·~ amigó~, 
vomo ·cabra Velho e outros •. ·. 

·o ·SR. PEnB'IJRA~ LEITE - Eu não tive communica;;_ãu 3 
rcspejto. 

b SR:. ANNIBAT ... '11o~EDO ·- . ·~ão · factos· publicos. A~ coin...; 
munfoacões estão vindo diariamente~ . 

O SR. PEREIRA LEITE ..,.... Hei de ter c-0mmuuicaçõ'es. nessê 
sentido. · · · · · · 

. o SR . .ANNIBAL 'roLEDO _ . V; Ex .. nunca t.erá. taes com
murticações", porque ·seu-.= amigos teein interesse em . occul...o 
Lal-as. · ,.. · 

. ' -
O ·Sr-i:. l1 EREIHA LEITE ~ Com relação ás prisões de ·Maxin10 

.Fonseca e coronel Augusto· Hilgenfritz, o que sei é o seguinte: . 

. E:stes ·dous eidil.dã.os, àesgost.osos com o·a dirigentes do Park. 
!.ido :Matto- Grosense, ':!m· Campo Grande, e bahilmente . êxplo_._ 
mdos por nossos a.dve1'sarios, · oob.stituiram com . este;s · etemen-• 
tos. de d'esordem. · . 

O Su.. ANNIBAJ ... 'I'oLEOo - Absolutamente~ . · - ~ 
b SR~ :REREmA LErrm _..;Estava combiná.do alli ,-um conipwt. 

vara perlurbar à ordem ,publica. •. ; . . : . . . 
De · tudo a · pofü.·:ia tinba conhecimenLo •. . . . . 
Camno Grande· não é uma cidade· tão. extensa e populosa' 

ainda, ein que não seja possivel .sa:ber--;.,c · ~udo -· o · que · nella 
~e trama. · · · · · .·. . . · · · 

. Mas a policia . vinha seguindo ·apenas :Os p_a.ssos do::; inill}Í-' . 
gos· :.aa ordem e .da ·paz em Matto--0'1'osso, :sem a menor accao; 
quàndo um. bello . dia um . tal Sr • . Jobin,: que fazia parte do 
f:omplot~ · aggrcdiu ·na rua o collcEto.r ~stado.al, . coronel :".\ntero· 
Paes de Barros, para matai-o, nao .. consegµmdo o seu mtento 
pin· que o aggredido ·conseguiu escapar-s.e de suas vistas. 

-Poucas horas depois' o mesmo :Sr:. J:obin. aggredio o D1• ·'· 
.\Iario l\loritciro, ·muito coµhecido de· todos ·os Srs •. J)eputàdo:;; 

· .. 
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p_or _ ter traba.lha<lo muito te~po nesta Casa do Congresso 
~"'acJo~l como r~preseµtante do Correio da Mankã, UJil.. dos 
valentes orgãos de opinião '.[)ublica desta: capital. O D'r. Marib 
Monteiro é pr-0motor pubUc.o da Comarca de Campo. Grande. 

, Esse idistincto moço escapou de ser as·3assinado - por um 
milagre não f-Oi victiuia, . tendo sido o seu aggressor . prezo em 

· ·. tlagrante. O .sr .. . Maximo· :Fonseca, envolvido na tràma que 
:e:,,tava urdida com . o fim de perturbar a ·ordem-..:publica,- ·foi . · 

: . levado por um . grupo de populares para averigu~ões/poli
ciaes) P.erante: p. respectiva a.uto-ridade. O. Sr. Máximo · Fon-

. seca não foi ppsto ~o - tron,co, . como afffrmou o ~r. D'eputado 
Amlibal 'I'.oledo,. ftl~3mo porq~e . em Campo . Gran4e: · · nãe> ha 

-- desses meios avil~n-~ ~i:1são. . . . . . · . . · .... 

o SR.. ANNIBAL ·'ro~EDo .- o fac.t6. i verda.dejto : ·· todo o 
mundo sabe disto~ · · · ' ·· .::·_~a . .:.._, 

0 ·Sn. PEIÚnRA . LEITE. - Ar,·· oontr@.rio, ·foi · .bem tt'.atado 
pela autoridade policial e . posto' em. liberdade 'UÍil ·ou dous 
dias depois, quando : a sua pr~sença não. pod1a mais inf1~t . na 
perturbação da . ordem planeJada, . porque o· complot estava 
desfeito •. · · . ~~ '.· . . ·: ·. " · · -:· . , ·. ·. · · ~ . . > . ~-. . . . . 

. ~-· '. ·. . . '.·· . . ' 

o SR. ANNmAii ·ToLEi>O -. ·. o coronel :Mwmo· Fonseca foi 
~e queixal'.'· ao. Presid~nte • ·D. - Aquino,· qµe ··lhe ~rome_tieu ·_to~ 
mar providencias, e. ·não fA?mou pfpyidencia al~ ~; . · • ~ _ . 

. , ...... 

.o :Stt. · P~ LEi'.l'E ·.~ .;O · coro~~ ·H~ge~itz' ~etendeu 
arrancar · á força: dQ juiz de d.4"eito da .comarca. ·de · ·Campo 
Grande, . o: iritegro ~. ·· Silva Coelho, ~ 'uma orqem à~ :.habea&
corpus, imp~tra.dçi ··em :.f~vor de F .·: Jobin : ~ N.t,lda mais ·houve 
~ ,Eatavão ~rm~do.s ·:P:ar.a . _alS(!,Z0:S e como _.for.~ ~.s.cob~s, 
apresentam~e agora como. v1ctim.as1 ~ fazendo · esse grande 
alarme, eom o · unico . ~intuito .. :d.e· · provo.earem · .· a ;inter'Venção 
:redera! · em·· Mátto-:~ · Gràaso~ · quândô alli ,·,não j1a, . eomo i;tunea · 
lÍouve, talta ·de gar~tfa: aos direitos .e . n~m ·4-propriedade (ie 
quem quer que seja.: :· ,. . . • e . . • . . 

O ataque,· ·brutal · ~ : ins~~itc>. ao.· Dr• Jaym.e Ferreifa !le 
··· :Vasconcellos> que nos profllgamos·>.oom .toda a vehemenc1a, 

deu~se pela . fór.ma narrada no . Correio· do Sul, que .. Passo a 
l~l', tenã\l s!d-0 o mesmô. ataque ·:pUram.ente , de ear3:Cf.er ·: P~:-· 

. . . ti-cular. Foi até um amigo -~et,i, · a _tenente:. Olymp10 ~1e1, 
: . - que o livrou das sa.nhas .dosi seus inimigos~ 'e nr.· 1ayme. de 
:: .. " · Vàeeonc.ellos · mantíri.ha . "tité~ . ~e~do iilformac}ées .:qne: tenho, 

" ! .. ·-~ relaçõe.s pessa~es·· ·~Iil .. Qs ,meus· amigos iJOl:itic~ · d~ e~-
~ . "' t PQ~Granoo ;_ · - · 

. . . . .. ·:. . . . . . . .. -: .. . ... . . . ·. . .. " . . . : : . . 
· ·:·.o SR~: .ÂNNIBAL toL!kpo"'·- Os :·au.totes do ~~l)tado -~ 

. c<>Dhecidos·1ã; <>:Dr. ·.JaJ.D>.é.de VaiJconcellos .os·v1u. A po•101a 
· êo®etfo-os e· nã9· toma, :PF~'.\l:id~c.ia · neilh~.·~ . · , 

. - . . ) . , • .· . . 
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O Sit.· PEREifü\ J .... Errn. - O que a policia sabe está aqui, 
no C01Teio dp Sul, que eu vou ler: 

<'AGORESS:fo BAIUl.\.ll.\ 
J 

'rerc:,a-foit·a ultima, cerca de 5,30 Qá manhã~ diri..;. 
g'ia-se o Sr. Dr. J. Jayme Ferreira de Vasconcellos, 
cm companhia de sua Ex:ma·. familia. á estação ferro
·viaria local, quando foi victima de uma aggressãa e:s-
tupi ia e bat•hara. · · - · 

O illustre advogado ia toínar o trem da carreira 
afim de seguir para Cuyabá, onde. 0 1 levava o exervicio 
da sua pt·ofissão em um pleito aff ectu ao conhecimento 
dll 'tribunal da Relação do Estado. J·untamento com a 
ima Exma. esposa e acompanhado de· seu filhinho He
J io, ·o digno moço tomára um carro~ ·guiado peio co
cheiro de · nacionalidade syria Aly, e mandara tocar-
1mm· a e8tação da Noroeste. Ao·chegar o carro. porém, 
defronte da .casa -«Bom Gosto>, isto é; acerca de · iOO 
passos da casa de residenc.ia do Sr .. Dr. Jayme de :Vas-
1:~once.Uos, foi o' seu transito interl'ompido. por · um 
~·upo de tres h_omens .. Um, . de re-vólver em punho1 ~n
timou o .c.·.onhe1ro Aly a deter-se, ~mquanto os · dous 
restantes e.ntregs.vam á tarefe de aggredir ao .Sl."., ;Dr.: 
.Jayme de Vasconeellos. Posto fóra do carro, foi o di
gno D}()t':o arrastado pelos dous bandidos; que o pre
tendiam conduzir· para os lados da rua 26 de Agosto, 
-pela rua .. 13 -de Maio. Procurando defender, ·quiz o Sr.: 
Dr ..; Jayme de Vasconcéllos fazer- uso de uma. pistola 
«'f3rowing», de que se achava armado .. · Nesse moll1ento, 

.porém, um dos bandidos deu na mão dkeita do aggre
dido violenta pancada, em consequencia. da qual. saltou 
das .. mãos .cto· aggredido a. sua pistola e elle ficou jm
pÓS~ibilita'do de defender-se. 'lnstinctivamente~ no 
emtanto~ procurou o· Sr.. Dr 111 · Jaymé de Vasconcellos 
desvencilhar-se dos dous bandidos; o que logrou fa
zer, porventura, milagrosamente, deixando nas mãos 
t.los aggressores o seu ·sobretudo e o paletot, que ves
tia~ Isso feito. eorreu o Sr. Dr. Jayme de Va.sconcel-
1os para ·Q Jado opposto áque1le para onde queriam os 
bandidos leval-o .. Ao chegar, na fuga, defronte da casa 
do 1 ~ tenente da Forca Publica Olympio Maciel~ foi o 
.sr. Dr_ .Ta.yme de Vascon.ceUos alcançado po~ um dos 
bandidos, que lhe fôra. · no encalço. Alcanç.ado, recebeu 

· o aggredido uma forte pancada na cabeça e rolou ao 
só1o. ·desaccordado. . · 
· ·.Novamente juntos, os dous bandidos baixaram~se 

· sobre o Sr • .. Dr. · J'ayme· de Vasconcellos. .afim, certa
mente · de consumar a. tarefa, quando · se verificou uma 

· il'itervenf}ão salvadora.- 'Durante o tempo em @e se . 
estava -ver.ificando . a aggressão, a Exm~. esposa ao Sr. 

C . - 'Voi.· V . . 23 . ' 
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Dr. .Jayme e o seu filhinho, taniliem passageiro$' do 
carro assaltado~ tomados ambos - de justificadissimo 
panicoi invocaram, em altas vozes, soccorro alheio. 
Esses _gritos, que, póde-se dizer, foram ouvidos -em· 
todos os r·eoantos qa cidade adormecida e silenciosa} 
accordaram logo. o 1 º tenete Olympio Maciel que, 
abrindo um das janellas de sua residencia, viu o vulto 

. do Sr. Dr. Já.yme estendido à.o sólo, defyonte de sua 
casa. e os dous bandidos rodeando-o. · 

·1mmediatatnénte, fez o distinctçi offiÜial uso do 
r.evólver, ciu.e . trazia na mão. As duas primeiras ca
psulas . não detonaram, porém, o que deu ensejo a que 
os dous bandidos se puzessem em fuga, certamente sem 
offensa.. ' . . . 

. · · Tanfüem· accorreram ao . local da aggres'são um 
soldado da." · forçà policia e uni caixeiro_ viaja11te, Que 
ajud~ram o 1º. tenente Maciel ·á prestacão de auxilio 
immediato ao ' ;lggredido. . ". , .. : . 

·O . Sr. D.r. Jayme de Vasconcellos, depois da ag
gressão~. recolheu.:..se ao . !Cotel Globo, em companhia de 
sua familia.'tomando ahi hospedagem. . .. . · 
.. - Fóra do bolso, màs absolutamente intacto, con
tendo a quantia àe dous . contos· e · tanto foi. pelo. de
legado de polida encontrada e restituida ao . Sr . . Dr. 

- Jayme a sua· carte.ira. . . · 
· - Parece fóra de duvida que os bandidos· aggre

diratn o Sr. Dr. · Jayme· de V.asc0ncellos· utilizan<io..:se 
de cord<iS. ', · · : ·· · · -. · · 

·· -· Ap~nas a um numere- re.duzidissimo de pessoas 
cornmunicou '.o · Sr. · Dr. Jaytne a sua partiçla para 
Cuyabá. . '. 

Acerca da aggressão de que foi victima ·o illustre 
moco correIQ. varias versões . . A primeira· denaa· dava. o 
r:oubo coma b cbjectivo do assaltQ e da aggressão. Essa 
versão foi, .porém, logo afa~tada ·dadas as circumstan
cias de que se- rodeou a aggressão .. Outra versão. apon
t;:t.va a servageria de .que foi victima 0i Sr~ Dr. JaYD?e 
coJ:no producto Q.a sua int~rferencia no importante plei
to judicial: que o levava·' a .Cuyabá. Uma terceira ver
são attribuiu a aggréssão ao facto de have1' ta.mbem o 
S. Dr .. Jayme intervindo como advogado, na divjsão 
de um .immovel, que · cor.rerá pelos auditorfos de uina 
c&marca 'visin:Qa.. Quai~ta · versão affirmava que o il- · 
lustre moço .:foi victima de um barbaro machiavelismo 
p.olitico., -executa.do · pelos . seus advsersaríos. partidario.s, 

.. versão . esta que .Parece ser . .a admíttida pelo. propr10 
aggreciido. Finalmente; uma quinta ver.são attribue a. 
aggr.essãc· a uµi desf orço pessoal .contra o digno mOCot 

· pl~n6jada por quem., deaa.ff ecto seµ, . nã.o se . sentia to
mado do prouosito de ·enfrental-o cara á cara .. 
· · · -· · Em -cÕµr:~quencia da aggressão 9 ,Sr. l)r .. Jayme 

·não poude pr~segu.~ na ·sua :viagem· para .~á ~ 



Cilrnara dos Depctados . lm~esso em 23/ffi/2015 14 : 15 • Pàglna 16 de 38 

.. SESS.~o EM 10 DE ~.\GOSTO DE 19.20 ~ -. 355 

perdeu o J?a9uete .. da carreira cansando-lhà ilão pe-
quenos . preJmzos. 

- A dele~acia d~ policia. a~riu ÍÍÍquerito sobre o 
facto. Taes sao as c1rcumstanc1as de que se rodeou 
essa aggressão, que o cocheiro Aly,- que guiava o carro 
assaltado, depondo no inquerito, declarou não conhe
cer. nem reconhecer nenhum dos aggressores, Aem 
aquelle que- o deteve de revolver em ·punho 1 · .· 

. Encer'.rando estas · linhas, não podemos deixar de 
deplorar esse ignominioso facto, que depõe horrivel
mente co·ntra- os nossos creditos de meio civilizado e 
de cidade policiada. E deplorando-o, lavramos ao · mes
mo tempo o nossc1 mais vehemente protesto não só 

,.. contra elle mesmo, contra essa aggressão estupida e 
barbara -na qual foi tudo olyidado pelos bandidos~ des
de a qualificação exaltada do aggredido até a presence 
de sua Exma. familia, testemunha desrespeitada ·de 
uma scena sem ·-pl".ecedent~s e inqualificavel~ · . 

A aggressão do desembargador Carvalhosa tambem toda 
. clla é <J.e. caracter particular. O desembargador Cavalhosa éi 
homem . ardoroso e valente. Como 'adv.ogado de uma compa...; 
nhfa que ·possue hoje as terras que pertenceram ao :pranteado:. · 
repub!icano Senador .. Victorino ~fonteiro. teria o meu illus-

. · .. tre collega altrahido sobre si o odio de algum ou alguns 
prejudicados nessar- tão debatida.. questão de terras. 

A Gaieta de NDtieias, em principios de 1916, se occupou 
muito dessas terras em nome. dos prejudicados. Não se póde 
att.1'.ibuir que aggressão feita a elle tenha sido por poUtica 
e nem que as autoridades poHciaes ou judiciarias de. Tre~ La
goas tenham sido indifí'erentes a tão r eprovado attentado,. 
t:r·uzando os bi·ac.os. 

Felizmente acaba de oh·egar de lá o meu illustre coUe ... 
r;u e amigo poiilico Dr. Severiano Marques, cu.io testemunho 
lel't"l de fazei' a luz nestJ.l questão, imputa~ tambem ás auto
ridades, que sel'vem ao Governo de D. Aquino, eom.o um modo 
r.alculado de improssionar o espirita do Sr. Presidente da 
Republica~ a quem o .Sr. Annibal Toledo não cessa de pedir, 
u intervenção f e.deral. · · 

Demonstrei cabalmente que o rompimento com o Governo· 
de D. · <\quino não teve razão cte ser e que no_ Estado não falta . 
a tn< ' garantia, sendo que S. Ex. se acha prestigia.do por 
_quasi população inteira do Estado, q~ conti:qua; dentro 
da ordem. e da paz, a pro.gredir ·a olhos v1st~s. --; . 

Terminando invoco o Espirito do :Sem e da Justiça para 
que illumine o . juiz() dos opposioeionist"Bs ·e. detratores de 
D. Aquino. de modo a que não e~aracem,, como qu~rem·"fa
zer, a · aeoão benefica de um Governo qu.~ é essencialmente 
justiceiro, progressista, respeitador e amante. dos seus seine-
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lhantes. como nenhuni uutriJ mai:;; tem sido em :\latlo- Grosso. 
·(.:.lluito · bem _: úm ito bem.· O onldor é c1onp1'imentado. ) 

· O Sr.· Presidente - Está Jinda a hora destinada ao ex-
pc:diente. .. 

Vae se passar á. ordem elo dia. (Pau.$a.} 

Con1purecem mais os B1·s. DorvaI Porto, 'Monteiro rle 
~ouza, Pradv Lopes, Cunha ..\fachado, .José Barreto, Pires fü~
bello,. Thomaz Aceíoly, José Auigusto, Alberto Maran·hão, João 
.Elysio, Ba.lthazai• Pereira,Gcrvasio Fi-0ravantc. Arnaldo Ba1>to:::. 
Corrêa de Britto. Alexandrino da Rocha. P.ereira de Lyra. Au~-
1 mg·esiJo, Pedro Lago, .João- .M:a.ngabefra: Alfredo Ruy, Seabra, 
Filho, .José Maria. Raul .Alve:;, Leão Vclloso, Heitor de Souza, 
~ampaio Corrêa, Salles Filho. Azevedo Sodré, Macedo Soai.'eS: 
!\fanoe'l Reis, Themislocics de Almeida, Buarque de .Kaz:i
r eth. .José de .Morae~, Matta ·Machado, Ribeiro Junqueira , 
António Carlos, Lamounic1• Godofredo, Josino de · At·aujo. 
\Valdomiro df' l\lagalhã~s. Camill.o Praf.~:5. Salles Junior. Al
berlo Sarmento-; Barro's Penteado, Gesar Vergueiro. Pru rfont~ 
de :\foraes Filho, Rodrjgues Alves Filhoi Ramos ·Caia:do, Tullo 
.Tayme, Ottoni Maciel, Luiz Bartholomeu, Pci·eira de Ol i
veira. CelsQ Bayma, João Simplicio, Carlos Penafiel, Joaquim 
Osorio e. Carl.os Maximiliano (56) . . . 

D eixam dr>_ compare.ci~r os Srs. l'cUx Pacheco. Juvenal 
·Lamartine. Bphigenio ele Sa.Ucs. Abel C.hermont, Cbermont. cfo 
!\liranda., Hrrculano Parga. AgTí.ppino Azevedo, Hermino :Bar-
11·oso, )1oreira da Rocha, Vfo-enl<' Saboya. Ildefonso Albano, 
. .\ffon~o Baratu, Solon de J .... uc<:'na. Antonio Vicente, Pedro Cor
rêa. Turfano Campello,-' Nat.alicio Camboim; Alfredo de May;i. 
J.,11 iz 'Silveira. Miguel Palmeira. l\ft>ndonça l\fartius, l\fano~1 
i';obrl'. Lauro Villas Roa~. Casb'O Rebello, Mario Herme"!. 
rbaldino de A:ssis. Arlindo· F.ragoso. Arlindo· I,l'one, Torquato 
~fol'Pit'a, Rodrigues Lima. :Manoel Mon.}ardim. Ubaldo Rama
lh.elr•. Antonio Aguirrc, · Octavio da Rocha IVHrauda. Azurém 
:Furtado. Aristides Carí(', Vic~ntP. Piragii;>e. Raul Barr,oso, Jo:;é 
TolenLino. Ramiro Bra~a, V~l'issimo de l\lello. Raul Fernandc~, 
!\1al'io dr Paula, Tr.jxcirn .Brandã'° . .To~é Alves, Hcroulano Ce
~ur, .\ug-ns.to d<:1 I.ima. 'Albertino Dr.nmmon, Silveira Brum. 
Franci:~o Valladaret", ·Emílio ,Jardim. Franci!'íCO Bressane1 
}"'!austo :Per.raz. Jayrne Gomes, Alaor Prata, Vaz de Mello .. Ho
l'Or~to Alves, Edgardo .:Ja Cunha. M0llo Franco, Carlos Gar(·.i:J, 
Josf: Roberto, Marcolino Barreto. Eloy Chaves, Palmeira Rip
P!?l\ .Tnfio de :F'aria, Sampaio "\~idal. Arnolpho rAzevedo Sevr.~ 
r 1ano Mrnrqu_es. Costa Marques •. Abdou Baptista, Eugenio Mül
ler, Gomcrcmdo 'Ribas, Evaristo Amaral. Augusto Pestana, 

' l\lar~al de Escobar, Alc i<:les Maya. ~ Flores da .Ct:ionha (79) •. 

ORDEM DO DI ,\: 

o Sr. Presidente.-:...- i\ lista do presença. accusa o · compa-
r~ci mcnl o de ·131 Srs. Deputados. · · · 
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Vae .. se proceder ás votações <las malerias que ~ acham 
:,obre a mesa e das constantes da ordem do. dia. 

Peço aos nobres Depritados ql1e ocrupt'm as suas· cadei
l'rtf:i. (Pausa.) 

Vã.o ser ·considerados objectü de deliberação dous pro ... 
jeetos. 

São successivamen!e lido;; f': considerados objeetG de deli
hl'rai::ffc; os sesuin te~ 

PROJECTO,S 

N. 200 .-. 1920 

l'oncelle .~ubt·en!)ifo dr: .f 8:000$, á Empteza de NmJ~rJar:ão l+lorte 
· · . F_lu.m.inense · . 

Art... 1.º Fica o Governo autorizado a conceder ú Empreza. 
dr:- Navegação Norte fluminense, que faz ac1tualmente o ser
Yii;o de transport~ de pàs~;agei ros entr~ a .cidade de Cabo Frio 
1~ o porto de Iguaba Grande, na Lagoa -de Araruama, a: sub
vcnoão annual de 18 :090* mediante as seguintes condições: 

1", a P,-ffipreza far{L viagens em cprrespondf\n.eia com todos 
os trens de pássageírós da Estrada de Ferro de Maric.â; 

2~, a erupt>eia fica obriga.da a baixar em 30 o/o .o preço. 
art.nal das passagen·3 d~ Cabo ~Frio e S. Peàro d'Aldeia. 

3(>, a empreza fira obrigada a transportar gratuiturnen{e 
<J:o; empregados do fiscn quando r;m snvico; 

!~··. n. suhvfmoão se1'á paga em quatro prest3.')ões. 
Art.. 2." R~vog-am-~c as clisposiçÕPi;l em contrario • 

. Sala. das sessões, .10 .d(I. ,ag-oP.to. t11• Hl.20. - iVariv().l Soa;~es 
d1 ~ Freitas. -· ~\. ' Commi:-;~ii.o cii-. ·F'in:mi:a:". 

N. ~01 - 1920 

Auto;•i:a a abtü• o r.rellito esr>ecial d~ 1i1:867$, plwa p~a
we.·do de áespezw; do DistJ•ictr> .Rrrdio-Telca,·aphico r r/1J 
Amazonas 

·O Dist.rfoto Ra<iio.;;'.Telegraphico do Amazonas ac.ha-se em 
ri~t.ado de lastimavel penuria. Deve, desde Belém do Pará até 
Cruzeiro do Sul. aos seus telegrap'histas, aos seus operarias, 
aos seu.is f orner.edores · de combustivel, oleos, etc. . 

As contas deixaram de ser pagas por insufficiencia, .de 
Yerba or~amentar.io.,. Em '1916, . o· Congresso Nacional votou a 
lei n. 3·. 140, de 2 de ag-0sto, autorizando o Poder Executivo 
a. abrir, pelo l1inisterio da Viação e Obras :P'ublicas. o credito 
rle 177 :8678, .~ttpplementar á verba 3Q, art. 29, ';da lei numero 
2. 924. de· 5 ~e janeiro de 1915, áquene- fim destinado. Este~ 
eredito. po1.1ém~ n:1.mclà foi u_tiliza-do.. . · . 
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Suppunliamos, a principio, que isto se houvesse dado 
mercê das difffouldades. burocrat.icas do nosso apparelho 
administrativo. Agora, reflectind:o melhor, acreditamos ter 
verificaào a causa -àa não utilizaç.ão do credito. E' que est.c 
foi mal classificado. 

Como acima evidenciamos, o Co'ngre·.sso :abriu um fJredito 
supple.menta.1·, em 191'6, para um exercicio ·já encer'l'ado 
(19i5) ! Dahi. naturalmente, a falta de registro, e de appli-
~~- . . . ' 

Pretendemos, agora, corrigir esse engaµo com a apresen-
~a,ção do seguinte proj'ecto de lei: - ; 

O Congresso Nacional decreta: . · . 
• .\rtigo unico. E' o 'Poder Executivo autorizado a abrir. 

pelo Ministerio da Viacão e Obras Publicas, o e.redito especial 
de 177 ~867 $, destinado . ao pagamento de despezas realizadas 
nos exercicios de· -1.915 e 19i6, nelo Distrieto Radio Telegra
phico do Amazonas, ~om -os .seus te!egraphistas, operarios e 
fornecedores; revogadas as disPosições em, contrario-• 

. Sala. das sessqes, 10 à-e agosto de 1920. - Nm'ival Po1'to _ .. 
- Antonio Nogueira. - Montei:ro de Scn.iza. -. -. E.phigenio de 
Sa~s. - . A' Commissão de Finanças. · 

. · e Sr. Presidente - Passa-se ás votações constantes 'da 
ordem do dia. · . 

Continuação d.a votação do projecto n." 79~ de~i920, fi
:'!ando as forças de terra para o e:s:ercicio de i921; oom pa
receres das Commissões de Marinha e Guerra e de Finanças 
sobre as emendas offarecidas (vide projecto n. 79 A, de 
1920) (emenda n. 3 e seguintes). (3ª discussã·o) ... · · 

O Sr. Pres!dente - Vou submetter a votos a seguinte 
emenda, cuja votae.110 ficou interrompida. na sessão de 
llontem. · 

N. 3 

Accrl'scente-se au art. "i": 
IL) de iOO praças para' a 1• ambulancia divisionariá da 

·1 • Divisão do Exercito, de accOrdo . com o quad.ro do effectivo 
approvado -pelo d~.reto n . f 3. lt301 ae· 22 de janeiro ds· i 9i9. 
,..... Juvenal Lamartine. · 

. O Sr. Mendes Tavares '( *)" '(para encaminhar a votação )' 
- Sr. Presidente, deixei hontem dito qué o serviço de ama
nuenses do. Ex:P.rcito estava -sendo feito por officiaes retira
dos êa tropa, até que o Congresso Nacional sanou ·es.se incon
.venieníe, com n creação do quadro actual dos mesmo-s ama-

~(•) Este discurso .nã~ .foi re1isto pe~ oridor_.,: 
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nuenses, encarregados do trabalho de escripta, oonf orme se 
vê da le.i n .. L86~ de 4 de janeiro àe 1908, ordem do dia do 
Exercit<J, n. 72, do mesmo anno. . . 

Esses funccionarios ~ram sub:inettidos a rigoroso con
curso, corno V. Ex. poderá vêr no art. 10, alinea h, do de
creto n. 7. 053, de 6 de a.gosto de 1908, portaria da 23 de 
abril de i 909, decreto n.. 7. 666~ de i8 de novembro do mesmo 
anno, publicados, respectivamente, na orrlem do dia n. 115, 
de 1908, boletim do Exercito n. 17, de 1909, e indicador dos 
actos officiaes ·de 1910, pag. 266. 

Assim oontinµaram as cousas, até que o texte relativo á 
equiparação· relativo aos amanuenses do Exercito, proposta no 
projecto da Gamara ão's Deputados n. 161, de 19i3, fúi tamb~m 
approvado no Senado Federal, por unanimidade de votos. Esta 
acto, · entretanto, foi vétado pelo Sr. Presidente da Repu-
111foa. . · 

Mais taroe, porém, em execução de um dispositivo legal, 
tambem ·votado pelo Congresso, foi mandada dar aos ama
ouenses do EXercito uma diaria ·correspondente ao valor da. 
etapa. da guarniç~o em que ·servissem, · oonf orme consta. do 
boletim do Exercito, de 5. de fevereiro de· 1919. 

Ultimamente, por aviso n. 676, o ministerio concedeu a 
esses funccionários. o accrescimo de 10 .% sobre seus venci
mentos, de accôrdo com uma resolução do Supremo Tribunal 
Militar, de 21 de maio, com a qqal se conformou o Sr. Pre
sidente da Republica, segund0i é. facil de verificar· no boletim 
rlo Exercito, n. 239," ·do anno passado. 

Tempos depois, o aviso Il. 845, de 19 de junho de 1919, 
mandou dar aos amanuenses mais. outra etapa, declarando 
que elles ·-«tiveram acaresoimo de vantagens e não equipara
ção,.. Foi este o ponto que sempre írizei na Oamara, fazendo 
vêr . que D.avia no Ministerio da Guerra uma erronea inter
pretação, pois. que a lei votada pelo Con~esso dizia que fi-
1:avam extensivas aos amanuenses do .Exercito as vantagens 
1' 1•egalias de que estavam no goso os tunccionarios de cate
go!:._ia equivalente da Marinha. E o referido aviso n. 845, ex
plicava muito bem essa resolução, declarando que tinha. ha
' 'ldo realmente accrescimo de vantagens e não equiparacão. 
pois, si assim não fosse, tornar-se-hia C.esnecessaría a parte 
final da. disposição adaptada pelo Congresso, crue fazia cessar· 
nma das va~tagens: isto é, o abono do fardamento. ·Final
me~te, o Ministro· da Guerra, em aviso n. f06 B, publicado 
no Diario Offido.l, de. 5 de agosto de 1.9i9, deelarou que p pa
;;-amento que pelo a·viso n. 161, de 31 de janeiI'O do mesmo 
anno, fôra autorizado sob a denominaoão de diaria, cqrrespon
dente ao~ valor da ·etapa, é p recisamente a raeã.o .. àiaria em 
generos, ou ·o quantitativo equivalente . feito para alimenta
ção dos escreventes da· Armada, segundo sejam arranonados 
ou não. ~epois, entret anto, ckl· todas essas decisões que clara
mente .confirmaram o âireito em que se achavam ·aquelle.s 
su,b-Qffi~iaes do ·E~eJ:~ito, cozn.eçal".a~ ?i apparec~~ inte~re ... 
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taçõe.s resírict ivas dQ Minis teria da Gµerra; conforme _ pas
~al'ri a provar. 

O StL PRESlDEN'l'E - I .. embro ao nobr·e Depuiaco que esl á 
:findo o tempo durante o qual lhe era dado encaminhar a vo
tação da emenda. · 

O SR. 3fENDES TAVARES - · Peco. ·a V. Ex. (]Ue · mn dê n 
palavra na emenda seguinte. (1ltitito bem.; m;uito bem .. ) 

Rejeitada a referida emenda n. 3. 

O Sr. Nicanor Nascimento (pela. ordem.)· requer a veri• 
fica.ção da ·votaoã.o. 

Procedendo-se ti verificação de votação, rC'co:nhece-se. te
rem :votado a favor 5 St·s •. Deputados e contra H1; total~ 116 .. . . 

O' Si-. Presidente -. A emenda n. 3 foi rejeitada.· 

Rejeitada ~ emenda n. 1.; 
Votação da seguinte 

1 'J 

-· ·' 
Art.. 1º, Jettra e: 

EMENl)A 

N •. 5 

Modifique-se o quadro dos officiaes da '2.11 linha. ern se!' ... 
viç:o, conservando-sé os ~O coroneis. !para cpefes das delegacia~ 
ílP- 2" J inha. r,m t.odos os Estados. visto mão parece~ conve
t1ient.~ entregar taes (',a.t'gos a capit.ãés,, que terão aC'.;ãO dP. 
r.ommaudo .sobre of.ffoiaes de patr.nte. supPrior. 1 · 

Ral n . .das 8"Ssões, 10 de. julho dr 192'0. -· JieruJ.es ,Ta.111wes •. 

O ~r. Mendes Tavares · (" ) - Sr. President.e, pé lo aviso 
n. 104, <le 29 d~ 'fev~reil'o do anno <'.Orrent.e, o )bnist.erio dí\. 
'Guerra. d~clara que não ha razão para dar-.se ao~ amanuenSP.l< 
do Exercit.o a <lesigna~ão dc> «sub-officiaes». 

Do mesmo aviso consta que não bouv~ augmeat.o de vr.in -
íl'imenio:-; P sim equiparação. Portanto, ha reincidencia no Mi
nistro da Guerra ~m interpretar uma lei de modo different.o 
daquelle por que ~ua está sendo rcalment.e 1·~digída. 

Continuando a série de attentados r,ontra essa classe, no 
scnf.ido de -diminuir ·os ·ip.roveitos e regalias ·€m cuj!l goso st11 
achavam. baixou ainda. o Ministro da Guerra um outro a.viso, 
o de n. ~. <le 10 dP. fevereiro, que declara que os , amaonuense~ . 
estão sujeitos ao Codigo Penal do Exercito. isto é, não fbes 
reconhece o direito, que lhes ·roí dado pelo ·art. i5, a que já 
me referi~ de serem considerados iguae~ aos seus collegas da 

. ,e . 

. 
. C) Este dí :<cuPso nfi10 foi re-visf.o pe-lo orador.-
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:Armada, que, nos casos de ·prisão, não ficam na:; condi0ões 
dos sargentos <la. tropa. e sim sujei.Los á prisão :por -0it-O dias 
a.penas, em vez. de v~ntr B cinco, conforme entendeu o ~t" •. 
~Iini.stro da, Guerra. . . 

Ainda. mais: outro aviso. o <le i1. 185, de 6 ·de março 
oeste anno, ainda vem -perturS.Jar os direitos de que gosava.m . 
c•sses serventuarios da Na.ção, dizPndo texlualmente o seguinte: 

.v 

. r 
«A .partir de 1 de janeiro ultimo, os ama.nuense5 

do Exercito só. terão direito a uma etapa nos termos 
do actual orç.amento, devendo ~e.r feita carga do quP 
-porventura lhes tenha. sido pago a. maior.· para n respe
ct.tva indemnização.» 

Ora, Sr. President.P. esses amanuenses não estavam d~ 
posse. de· ~m.as etapas: por u~a recebiam dous vencimentos, · 
dos quaes um seria considerado a etapa, e outro -0 paga-. 
mento do quantitativo de generos a que tinham direito. 

Nestas -condições, vê::..se qu~ .as ilnterpretações a: respeito 
•los <.Hreitos dessa classe tcem sido varias; ora .. o proprio ex
Ministro da Grn~rra. reconhec.eu que não póde haver a menor 
duvida sobre os seus direitos, que a lei 6 clara e inso1)his
mavel, que não hou.ve absolutamente igua.ldade de dh·eil.os 
em relação aos seus collegas da Arma·da l~ sim ar,crescimo . de 
"'·antagens, para, · ma is tar<le, -essf' mesmo l\ünistro e o ' actuaJ .· 
d1•clararem .que tudo isso. está (lrrado .. que e.ss~ mterpr('
f ação não '~ verdadeira. r. vão ·variando as iutP:rpretacões, a..o 
:;abor da vontado daquelles qqe 5e manii'~stam sobre -0 caso. 

Isso não .póde continuar; ~para moralidade mesmo . da 
:i.dminislra,ç·ão~ 1~ preciso que haja' uniformidade nas sua.;;; 
decisões. .. · 

Tenho notado atfi, Sr. ·Presidente. qu<" ha eomo que um · 
rapricho, :por parte de certás autoridades, em restringir os· 
díreiLos já adquiridos po1· esses ~uncciona,ins. a tal .. · ponto 
que, ~ão podendo restringiJ-ns · de todo, chegou o Govf'rrio an · 
fHJn to de pl'Opôr a suppressão da e.lasse. · 

O SR. NICAN'OR. NASCIMENTO - V. Ex. mr. permHt.a. um 
nparte. E' o Ministro ou· o Prrsid.-.nte? No r~gimPn, rf'~pori-. 
Sfff()l e~ o Presidente. 

O SR. MJ!iNDEg T~WAllEs - E' <l Mirr1i~tro. 

o SR.. ~IGANüR N.\SCIMEN'l'O -' Não r o Ministro. é o 
J;xectitivo. 

o SR. MENDES TA VARES - Pois, então! é o Podor Exe .. 
13ut.ivo. · 

' 
O SR, ~!CANOR N.'\SCIMENTO -' O Poder Executivo, per-

feitamente~ · 
, ~~ 

O S.fl. l\fENDEs TAVARES - Sir. Presidente, foi .para obvfar 
~ e~ses inconvenientes~ para. limitar __ de maneira definitiva essa 
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interpretação, que apresentei essas emendas. Entretanto, não 
lograram parecer favoravel ·da Commissão. a qual declara .que 
em breve será publicàdo o regulamento definitivo, que vem 

. sanar essas irregularidades . 
O SR. 'PRESIDENTE -. Previno a.o nobre Deputado que o 

.tempo destinado ao. encaminhamento está esgotado_. 
·O SR. MENDES TAVARES ,..._..Vou terminar, Sr. Presidente .. 
Nestas condi~ões, fico esperando o regulamento, certo de 

qt}e, definitivamente, será afinal regularizada essa questão .. 
~(Muit~ bem; ~uito bem.) : 

Rejeitadas, successiv:amente, as emendas ns. 5, 61 

~ ~ 8 •. 

O Sr. Presidente - Vou submetter a votos o projecto 
n. J9, de 1920.. · · · 

'.A-pprovado em 3". diseussão e enviado á Commissio de . . 
Marinh~ e Guerra para a redacção final, o seguiu~ 

PRO.TEm'O 

N. 79 - 1920 

... . (FORCAS DE TERRA): 

PROJBOTO N. 79, DE t92Q 

· O Gcngresso N'acional decreta: 
. .- Art. i. • As forc;:.as de terra para o exeroicio de 192t, se~ 
rão constituidas:. 

a} dos officiàes de 1.. linha. constantes 'dos diff erentes 
. quadros das armas e servicoE-', de aecórdo, em numero, com 
os decretos ns. 11. 497, de 28 de fevereiro ~e f9i5, e 13.653. 
de t8 de junho de f 919, assim distribuido3 'p01' postos: 

• 1 



"
º 
~ 
~ 

..... r= r rvsraa .. H:a+ e g 

r 
Ser\'fç-0s o armas 

do-maior general~ •.••••••••••••• 
\ . . . 

.tJtarla •• ,,-••• · •· •41• •••••• ~ ••••• .- •• 
a Daria ••• • ;. •.••••••••••••••••• , º • 
~haria •••• ··•· ••••••• ~ ••••••••• o t) •• 

:Ca.haria. ~ ...... ... ~ ~ • ~ •••••••••• • •• 
~dentes ••••••••• •·· •••••••••••• 
~~-·~········~············~· fTmaceu tac~ •••• ' ••••••••••••••• 
erinarios ••• ·• • ~ •••••• , •••••••••• 
tistas ••••••••••• -••• •.• •••••••••• 

. dOl'eS ••••••••••• • ! •....... 9 • .•••• 

f 

tdro es~l •••.••••••••••••••••• ' . . 
;dro. •·--· ! ·~- ···· .~. -••••.•••••••• 
~iaes quo reverteram em virtude 
~decreto n. 3'~788, de 3 de outu-
ro de· t9i9 ••••••••.•• ~ ••••••• ~ •• 

I /
---- ~ I 1 · 1 1 1 . 1 . 1 'Jj s!1" :g-a· ·ã II·!!! e gj Cj = 

~ 1~ ~~ ~ 1g1 l ~ ~§ i! 
- p" o .... a:> u B. l:J ~ u 8 8 
~ '-"'Q '-'-o . .. ..... ~ 

Observa.çôes 

-ti, J 8 20 
.. _ - --'; - ·-- - · -- - -- ~ ·\ . i 

- - -- - -
r - -
- - -

~ 1 - 11 '_ 21 · 

- . - .. _fl 

\ - - 1 , - • - • -

31 29 ?i 29i - 339 
. t3 . {9 . 31 .\US 20t 
.25 39 gg !87 206 
H !5 28 . 70 

1 

l>U 
3 . 5 2i Si 

\ 6 H . . · 31 85 !Ot 
t 2 6 23 33 

- - i . t> 42 
- - - 2 tO 

- .~ - - - 1-

H , 
1 tol' 81 9 

:l f 

! 

- ·O posto de marechal não é preenchido 
em tempo d~ paz. 

.US' • . . 
i57 
f73 
u 

iOi 
i07 9, 
70 
IO) Extlncto f)ela lei n; 2. 924, do G do · 

janeiro de f 9ilS. . · 
u l Idem, podondo o Governo aproYoltal

os como seg1mdos tenentes intcu• 
dentes. · 

. . I "....,;,;.....;,•-·-·-·-·---1......--..1-1-
. . , 

ma •••• ,,•••.••• .. •••• .-••••.•• 1( .~. ~ • t 9 ti 100 U2 2i3 . 8UH .• 07õl i.222 

. · • . . 
Dois. capitães e tres 208 teo(tnten6' serão promoYldÓI quando Corem orga~izadOs. os aoe batalbõe2. de todos os regimento.;. 
Annaes da Camara ~ Vol~''7, :.._ Pag~ 36~ - . . .• 
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õ) elos of!ieiaes . da reil&r.va de t & J.mba em aervico m 
l\.iillisterio da Guerrat de aooõrdo com o decreto n. 3.352, fi 
3 de·outubro de 191.7; . . . 

e) dos officiaes de 2ª linha destacados no departamento 
respectivo ·e , olassi:fícados •na·s armas e s er.viços, de aecôTdo 
com os dec.re-OOS ns. i 3 . 040, de 29 d'e maio de 1918, que orga
nizou o ExerciOO de 2ª linha, e i3 . 352, de 26 de dez·embro de 
i918, que · ap,provuu o regulamento para 3 referido depar
tamento, sendo os mesmos considerados em commissão por 
tl' es annos, a contar de iO de janeiro de 1920, findo -o qu~ po
derá o Governo oonserval-os por períodos consecuti~os igUaee.:, 
gosando, ·entretanto, <las vantagens do art.' 25 do déoret.o nu
mero 13.040, de 29 de inaio de 1918, é 8$Sim.:diiLribuid.o!: 

Postos 

Chefe de de~to ....... Geoe.-&l ...... .. 
Snb-cbete dõ departamento ••• <:oronel • ··~ ••• 
~tario. •••••••••••••••••• C&pitio ••••. ~··. 
Adjnnto do depa.rtaman&o .... .. Capita.o . . ...... . 
Alliitellte •••• º ••••••••••••••• Capitão:) ••• 19 ••• 

Auliliarea d.D depanameutou. i • tenenties• ... 
Aulliares de de~ento. •• P t.enant.ea. ••• 
Ajudantes · de ofdana. ........ ! 1111 taoental. .. . 
Che!ei das ~acias Jwito ás . 

~ .. , .. 
e~ O'--"-_. se -·~ 
CIO z 

. . 

i 
t 
i ou ofBcial ~11p. 
2 · oa ollcial lup. · 
~ 
2 
2 
2 

regiões (ecepto a t•) e cir-
cumsori~ militares ••••• ~Deis....... 8 

Sui>-chefeã daa mmmas ••••• •. OfficiaM aups... 8 
~ du mesmas .••••• Capitães....... 8 
Chels ·dai dalePolas doe de- ' 

mais Bstados ............... Capitães ••••• ~ • 1 i2 
.Ã111iliarea das delega~ ..... 2- ieaentea ... , .t2. ou t• &enenu.. 

Total •••. .-••••.• ~ ••••••••••••••• · ~. · •••• ~ i--60~ 

d )' dos' as.pirantes- a o.ffi.Ciial da act~va e dà rieservai; 
. e) de · 750 alumnos da ~se ola Militar e pragas do estado- . 

maior da mesma ~ola, de accôrdo com o regwaimento ap.Pi."O-
vaào pelo tleeretó .ID.. 13.574, de 30 <ie abril -de .. J9i9; · · 

. f) das praças dos e~:tados-JPenores da Escola de Eatado
Maior, de .Aperfeiçoamento de Officiaes e da Esoola Militat: 
de Aviação, consignadas n9s respectivos regulamentos; . 

ti) dos sargentos alll&IlueBSes de tª linba aifielltel <•t 
de iª alasse e 12-7 de 2•, elasse __,decreto n. iS.t.S~· dtt 16 de 
~~s~ ~ 1.918,. {!'. ~~~ª.!.o 3_,_e7!4, ~ 7. ~ ã.~r~ ~· i9.l9)'t ~-
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tincto o ·quadro e preenchendo :os logares de encarregados de 
escripta nas tepartiç·ões · militares: segundo um novo regula
mento, ·n or.ga.nizn:.r pelo D •. G., obedecendo as seguinte& 
~~= . / 

· !} o total de praoas empregadas · nos servicos de escripta, 
·inclusive os amanue.nses~ emquanto restarem~f. ·não e%cedera 
de 304; . · ~ 

II) as · vagas existentes e ~s que forem occórrend.o no 
numero acima serão· preenchidas por sargentos ·de tropa, que 
satisfaçam as condições de habilitação a estabelecer e que 
'Contem, ·pelo· menos, dois ann.os .de bons s·erviços na tropa ; 

·. - · k) de 44 amanuenses de 2ª linh.a e das praÇ'as ordenan-
c;as ·da mesma linha,.fixado o numero pelos decretos-ns. 13.040 
e 13. 35.2, já citados; · · · . 

i) de 42. 808 pra4?Rs de pret, distribuidas ·-pelas unidaiies, 
dP. accôrdo com os ·quadros de eff ectivos normal ou de in- . 
struccão; , · 

i) das praças destinadas aos serviços especiaee~ 
§ 1 . ~ Os segundos e primeiros tenentes e capitij.es, de que 

trata. .a; let.tra. e), farão do-is est.aigjos de tres mezes; · em um 
corpo de tropa, ficando, si neéessari'o, dispen.sados durante 
esse tempo do serviço na repartição. O çhefe da repartição, 
de accõrdo com o commandante da regiãQ~ organizará · a· e~ala 
para. ·esse estag.io, de fló't'ma a. não sobrerr'ar.rega:r o ·serviço,dos 
.-fomais officiaes da · repartição. · . 

§ 2. º Identico ~stagio será concedido a quaesquer · outro~ 
. subalternos p,· ca.pitãe.s ~a. 2ª ·Jinha, mediante requerimento ao 

. c:.omma.ndante da l'!~ião ou cireums;cripÇão. Si forem. em
pr~ao,ados .publicos·, :Continuarão a perceber os res.pectivos ven-
cimentos. · 

O numero desses P.stiagfos não poderá ~e1· maio-r ·de doi:=: 
no mesmo tempo, em cada çorpo de tropa. . . 

. ~ 3. º Semelhante co11cessão ,podem tambem ser feita 
pelos commandantes de regiãó e circumserip4}'ão a offieiaes da 
Guarda Nacional. de .qua.:lquer l)OSto, candidatos ao officialaito 
de 2" linha, mediante . . prévia syndicaneia., na fórmn da 1ei re-

, sper,tiva . · 
· Art. 2. º Esse eff ectivo poderá ser elevado : 

· a) de 1O.000 reservistas " de 1. 11 ·-e 2ª ea.tegorias l)·ara as 
manobras annuaes, · ·cabendo ao Estado-Maior determinar a 
região. ou regiões onde deva ~r f ~ita a eo-nvoca~ãc; 

b)· ao de guerra, em caso de mobiJisacão. 
·~ ArL 3 ... Os élaros serãG preenchidos por .voluntarios e. na 
falta destes,, por sorteados, excepto quanto ás ·praças destina,. 
das a. serviços especiaes, :cujo reerutament.o obedecerá ás . re
gras · estabelecidas nos regulamentos e instrucc6es que regem 
esses serviços. _ . . . · . 

Art. 4. • X. p·raça. ou ex-prsça que, tendio feito concurso 
para· provimento de cargo federal, baia . sido julgadG babiU
tadal ~rá preferencia na nomeação, independente ~o . togar al
eaoo1MJO na elassii'ioaeão, ~on~inu.ando, porém, no ~Vioo mi-
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lita.r. até terminàção de seu tempo, si estiver na effecLividadc 
e não fõr engajada. 

O Governo Federal promoverá junto aos Governos E~ta
duaes ou Munieipaes a concessão ·de igua.as regalias em re
lação aos cargos ·P.Ublicos d·e ·sua administraQão, podendo taes 
Governos dar preterencias ainda aos JHhos destes Estados. 

· Art. 5:° Continúa o Governo autorizado a. extinguir defi
nitivamente o quadro de picador.es~ aproveitando seus offioiaes 
no quadro de. intendentes, nas va1gas e mediante concurso ou 
cm cargo _publico. . · · 

§ 1.• Os picadores que forem habilitados em concurso nor
mal paira preenchimento das vagas d1e 2º tenente intendente 
terão preced'encia :de colloca;Ç#o no .1·espBct.iYo qua.di'o, · sobre os 
demais candidatos habilitados no mesmo concurso. 

§ 2.º Os picadores .que forem :P·elo Governo aproveitador:; 
ern cargos publicos serão na. mesma -0ooasião rei'onnados. -- · 

Art. · 6.• Fica ·o· Governo autorizado a 'conservar nos car
gos. até que haja: officiaes na mesma regiã:o e de postos pre- . 
scrtpt.os peta lettra e do art. iº desta lei, tra.nsfmdos para. a 
2• Unha, os offieiaes da Qna.rda Nacional que servirem nQS 
DeleSMias dos Esta{'Jos, oomo chefes, sub..chefes e ·secreta.rios. 

Art . . 7.º O Governo nomeará instructores das linhas de 
tiro; em localidades onde n~o haja guarnioão, militar, denfrê 
.os oftioiaes da reserva da :f. • linha e otti~iaes da 2ª · Iinh&, de 
reconhecida. idoneidade . profissional, principalmente quando 
Hiundos do prof e..s:sorado primario, coneedendo-lh.es à gratifi~ 
caeão do posto de 2° tenente. . ~ . · 

Art •. 8.• :Além da tra:ndorm.a()ão do. Curso de ·Aperfeiçoa
mento da. Instrucção de ·Infantaria.; em escola. .de sargentos, au
tom·ada pelo ·a.rt. 18 da lei n. 4 . 028, de i o de j~eiro de f920, 
o Governo tratari tambem da creacão de uma Escola de Sa.t
gentos ~ Cavam~.ria ·e uma ~ola. de sargentos de Artllbarl';. 
de O&mnanha, ambas n() Rio Grande do Sul. .A1 óttlciaUdade 
das escolas de ·sargentos deverá ser recrutada ~ntre os offioia~s 
que cono1uirem, eom boas notas o curso da Escola de Aper
refooamento de Officiaes. o de Estado-Maior ()U o de Revido. 

·Paragt"3pho unieo. Essas escolas a orear no Rio Grande 
do Sul eerlO coneittuidas por um esquadrão e uma bat~ria, 
rcspectivaimente, de corpos d:e tropa daqu~lla região, aos quae!:i 
o Governo dará .a organtzacãc adequada ao fim .especial a que 
se destin9m. · . 

Art •. 9.'' . tO milit.a.r ;q,.ue fôr eld.t.o presidente~ senador ou 
deputado. estadual e aquella que, com permissão . do· ·Ministe
rio da Guerr~ f'õr nomeado seel'et&rio do Governo do ·Estado; 
8erá posto erri disponibilidade. fieand<:i isento dos dev.eres dis-
~iplinnres durante o exercici.o do cargo. · ' 

· :Art •. 10.: O Presidente · da Rf.lp.ublic~ .pelo Ministerio d q; 
-Guerra, . convocará, pol" oceasião das · manobras annuaes, ~ pes
soal necessario da 2• linha, a juizo . do. Estado.-ilaior e · infor
mat();'?s de> D; G. n, em todas as localidades onde seJa pos
siv:el àpplicar os atista.dos em s~rvico de viacão . .estr•ategfo a,. 
reforr,o das guarniotJes e q:u11esquer outros serviços .propt'f o! 
da 2• linha. · . : · · 
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Votaçãai do proj ecto n. 2 A. de 1920. autorizando o Go
, ·erno a despender 250 :OOOS com a reedificação da AJfandega 
de Aracajú, e da!ldo outras providencias; com parecer . favo-
ravel da CQinmissâo de Finanças ( i"" discussão) . · 

Approvado . em 1 a. discussão o seguinte , 

.PROJECTO 

N. Z A - 1920 

O Congresso :N:aciqnal decr·eta: . 
·Art. i. º Fica o Governo autorizado a despender á quan

. tia de 2'50 :000$· coin a, reedificação da Alfandega de · Aracajú, 
in loco, ou em outro-. sitio •que seja julgaAo mais conveniente.: 

Art. 2. º Fica giualmente o Governo autôrizado a des
penàer até 20: 000$ com a· acquisição d~ uma lancha, movida. 
a ga"Zolina, para o serviço externo e 111aritimo da mesma al-
fandega. ·· · · .· · . · . 

. Art. 3.º Revog~..:se as disposicões em contrario.- . ·' 
. o Sr. · Pr~sidente - _o pr?jeoto passa ã 21l discussão .. 

O Sr .. Rodrigues Doria -(pel.a ordem): requer e. ~btem 
di~pensa de intersticio para o projecto n. 2 A âe 1~· figu .. 
~ar na ordein do dia da sessão seguinte. · · 

...... . . . 
· Votação do projecto n. 4 )]. ·-de .19120, declarando . de uti

lidade publica, a Accão · Social Nacionalista; com parecer fe. .. 
voray~ da . Commissao -de Constituição e JustiÇa ( 1 & dis-
c~ssao;. · 
~ , -

r, 

O . Sr. Mauticio de Lacarda · ( .. ) (para encamin/1.ar a 1JO .. 
· ~ação) - Sr. Presidente, sei que a declaracão de utilidade 

publica é, ordinariàmente, uma especie de gua.rda. .. naoionali· 
zacão das soci·egades. . . 

. Esta, e.ntretauto, se i•eveste, a 1ueu vêr, da um caractc1• 
mais . delieado. 

.. Trata-se de . uma Liga formada de vslhos monarob latas. 
republicanos, socialitas, ooMervadorea, emfim, de nma amal .. 

. gama sob o titulo de 'D.aciona.lismo soci11l. 
· A~ testa dessa -uga existem nomes respeitaveis, não fo1 

·duvida alguma. -Mas, para Pl'?Var quanto é ephemera. ~asta 
ínostrar os elementos contraries o mcongruentes que a con-
fortnatn. . ;·~ 

.Sobretudo no momento um prouunoiamento inC' ·""'-lito, · ~o 
·sentido prudente do termo do Congresso conceder a . ut1-· 
ilidade~ Trata-se de uma Liga ãe combate. de propág ...... da por 
·uma i~éa social,. a qual conta, como um dos se:us ,memb~os 

, ( *). ·. ESte .diBCur~ n~o foj rev.isto pelo or~Ór •: 



Cãnara dos oepllados - lmfl"esso em 23/06/2015 14:15- Página 28 de 38 

• ·sE.SSÃO EM _!O l>E AGOSTo DE 19!20 .._. 36'7 

proeminentes, um moco dotado de raro ta.lento, que ·se tem 
-distinguido, entretanto, pelo odio ao portuguez, . a ponto de 
fundar um pamphleto para com.bater a colcnia lusitana. 

De outro lado, encontra~ na ..Acção Social Nacionalista, 
memb+os proeminsntes do ·socialismo catholico. 

E' portanto~ o que posso chamar, . tendo em vista 
não os homens, mas as suas idéas, um conglomerado verda-
deiramente monstruoso. · ·· · 

. o SR.' CAMiLLo PRÀTES ,...,... Não apoiado. 
O SR..; MAURICio DE LACElWA - Seri.a quasi um ajfinta

mento apôcalypto de pedaços que não sa podem harmonizar. · 
Que.ro, todavia, aproveitar, coma uti! á m~ argum-en

t.ação, resultando . dahi o meu" voto contrario a ·~se raconhe
c1mento de utilidade, justamente o caracter agita.dor, no Sen
tido governamentat .da agitação, em todo caso , incitador de . 
paixões nativistas... • · 

O SR. CAMILLo P~TES - Não apoiado . 
o SR. M.Aunicro DE LAcERÍlA - • • • ·de paU.ões mais ou 

menos .nativistas contra trabalhadores estrangeiros aqui :es-
fabelec1dos. • • · - . 

O SR. C~l:'IILLo PRÀTES - Não apoiado t V. Ex. não tem 
1·a.zão. · · 

O Ss.. MAURtcto DE LACERDA - ••• com uma bandeira de 
perturbação da corrente normal das · idé'as. · 

o SR. CAMILL-0 PRATEB - Não apoiado. ~ada . disto ha .. ; 
·o .SR. MAurucrn DE. LACERDA - Quando nada disso haja, ' 

basla que essa. Liga se destine a combater .uma corrente so
i·ia.I volumosa entre os operarios, para que o Governo sem~-
1 r;nha om uma posioã.o cireumspecta, e coro elle o Parlam~
lo, não se definindo desde lQSQi. {>Or um dos grupos, que .8.l!-
1 a.m ídáas, embora muito re(!!pt1veis pelo GoverD.D, em todo 
caso, ainda no periado .de experimentação, de demorurt.raeio 
"ln que as propagandas estão mais ou menos a deelinar para 
st:melhantes idéas. E' em nome dessa prudencia em que aeve 
n Governo se eo-nservar, da reserva em. que o· Congres90 se 
<l eve manter, que reclamo o voto· contrario ao reconheci~ 
mento de utilidade publica ,p~ra uma organização q~ pro
t•aganda so.cial contra outra propa·ganda . tam.bem aoc1al, de 
tal modo que o Governo não se metta de permeio, como ad• 
v1~rsario, armado da lei e de canhões contra nós outros; que-
1·endo · impõr ·pé.la forca ,e por decretos espurios da sua le
~ialatura, convieções a . um grupo de operarios ·que yarre ·a 
:-;ua testada contr~ o ooio a estrangeiros, por . entender que 
hrasileil'o não é sómente o que nascer no Brasil, sinão tam· 
tr~~ tod~s quantos adop!are~a nossa ban~eira, a. nosB& pa• 

O _SR. Lmz D.OWNGUES · ~-- Brasileiro; é, p~in~ipalmente, 
o que nasceu 1lO Brml. 
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O SR·. CA~IILLo Pn:o\TEt5 - ·{Ao 01~àd-Or)" V.· Ex.· não está 
sendo justo. 

O SR. M.~unrc.:10 DE L:\c.t::RDA - BasLa dizer, não que.rendo 
entrar no merito da questão, que essa Liga se dirige, 60bre
tudo, contra os porLuguezes ·110 Brasil .. : 

O Sn. CA .• VIILLo PRATEs - · Tambem não é inteiramente 
verdade. 

O :8n., l\fauRtcio nE L:\.ctno:.\ ·- · E' orador offic-ial dessa 
Liga um ·moço de ra1·0 talento e grande caracter • . incapaz de 
<lizer no seu jQrnal -que não se~a contra o portuguez. 

O SR. _CAMILLo PRA'l'ES - · Ma~ o jornal desse moço não 
·é or-~ão da associ·a~.ão. 

O SR. MAun1c10 DE LACERDA - O fado é 'que o Congresso 
-vae approvar 9 reconhecimento de utilid~de . p.ubl.i~a para 
uma Liga que tem por. escopo combater uma grande corrente 
d;~ i-àéa operaria •.•• 

O SR. CAMCLLo PuÃTES -- Nem isso. 
O SR.· T\fAuRICIO DE L:.\cERDA - ••• e~ em s·egünüo Jogar, 

-a grande r.or:rente immigratoria; que é a port.ugueza, duplo 
inconveniente para que approvemos como de utHida\:le pu-
blica -essa Liga. . 

.Nestas condicões~ , ·ofo cont.ra e assim \·ol.arei tantas ve• 
Y.e~ quantas esse projecto venha á deliberação do Congrüsso •· 

. (Milito bem.: ·muito bem ... )' 

o Sr. Camillo ·Prates ·c·y (par~ cneaminhar. a vota.ç.ão)~ -
$r. }Jrt'~idente. o honrado Depuf.ado, que acaba de 8entar-se, 
ef!tá jnteiramentc ('quivocado quanlo aos fin~ qm• S. Ex. 
ntlrihue ::t: Acção Rocial Nacioneli:st.a. 

. :Em primP.iro Iogat\ os estatuto~ dessa associação são t:u
nl11•eidos por todo o mundo (JUC lt· um pouco e acompan}1a o 
movimento da opinião .na1cional. 

7'1ão lia um só artigo ('m que ~e ·~ucontre ]nscripla a obri~ 
ea\;fio de fazer guerra aQ opcrario {fo qualquer nacionalidade. 

O Sn .. MAuR1r.10 DE LA01::imA - Então a direetoria .está 
f óra <lo<5 estatutos~ porque os discursos são nestes termos. · 

O 8n.. CAMILLo !P.RATES - . E' a associaí;ão que ·declara, 
anlcs de luoo, que não ,é politica~ que nada tem com a poli
t.ica. J>arlidaria. nadá tem com os · sent.imentos religiosos -dos 
::ieus mémhros. ·Só tem· com· as opiniões dos brasileiros um 
ponto de ·contacto: o sentimento de nacionalidade o mais in
tran;;igente e radicai•. . •' 

'· 

·..; ?~;; .. .. __ 
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· O Sn, ~f At:Rrr.m UE ·LAt.:EHDA -· Ba~ta dizer que é ui11a de
nendencia da Egreja. Loµ-o é reac(;iunu1·ia. ultrarnontaua e ra-
.dicalista. - · · · 

o si~. C.\l\IILLO PRATES - o nobre Deputado está e.reando 
llifficnldade~ para combatel-a. . , · 

O SR. Luiz DoÚI~G.UES - Pois então é o sentimento· de 
narion~lüm10 que se aconselha á .- Camu_ra que condemne? 

O SR. C~\Z\IJJf,L(J" PIL-\TEs -· · Até certo ponto reputo na
f nral a opposieão Jeita pelo nobre Deptllado, l)orqrte su.as 
idéas estão i:nn diametral opp0siç-.ão ás da Ac~~ão Social Na
cionui ista. S. Ex. é nm internacionalista. e nós nacionalis
tas.- S. Ex. pertenée á corrente de ideas que abole frontei
raR entre. as pMriâs. quando é 'certa; qúe, nós; outros, não pen
samos assim;· somos . nacionaHst~s: qµ-eremos qf.lc o Brasil 
triumphe, sem nenhum·, part.icularização ~e id~as sociaes; 
queremo.s o engrandecimento do ·Brasil em ·todas as manifes
ta(:ões d'e sua potencialidade ·como nacão soberaria. 

o S1t. LUIZ DOMINGUES - Não querem então que 8~ 
repute de utilidade publica uma associação que- se bate pelo 
1•ngrandei;imento do- Brasil?! Quet'emos o estrangeiro, não o 
l'e~usamos, ao contrario; mas o brasHeiro sobre todos na di-
recr.-ão ·do paíz. (Apoiados.) · .· · '~ 

o SR. · CA~\HLLo PRATEs - O nobre De;putado pelo '.Rio do 
Jancil'o não quer que_ se considere ,.. de utilidade publica uma 
a~soci.!lf;ão que se bate pelo na.cionalismo, -i.sto é, pot· que o 
hn1sileiro seja ·brasileiro. domine sua terra. a dirija sem in-
i"rvenção . de quem quer que seja. ·' · 

O Se'\. NICANOR' N"\SGIMENro - O que o nobr·e Deputado 
pelo Rio de Janeiro affirma é que a A.cc.ão Social Nacionatísta 
é derical, :mstenta id'éas sociaes, .contra idéas sociaes. 

O, S. ·CA!iiHLLo PnATES -. As- afi'írmações uo nob~e Dopu-
1 aüo são inteiramente grattuitas, não leem o mais ligeiro fun-.. 
'lamento. S .Ex. citou, para· robustecer u seu argumento, o 
ractc~ de ser secr.'êtario da Ac<.~ão Social Nac ioniaiista, o 1·edactor 
do G.il Blas. Este jornal não é orgão da as8ociaÇão, · não po
dendo por ísso mesmo haver a menor ligacão entre um e · 
outro fa.c-to. · 

O· SR. MAURicro. DE LACERDA - Acompanhei corli especial 
carinho a formai;ão · dessa associação para combatel.;.a com o 
cal'deal, o Pre:sidente da. Republica e os jacobinos. . ... 

o SR~ PrnEs DE C,\RVALHO - Carinho de. -_.gato. (f',iso. )' 
O SR. GAMILLo à?RATES - O· que almejamo·s é a·· elevação 

<lo Brasil em .·todas as manifesta~,ões do espit'ito humano; o 
tiue uspir.amos é que esta patria: se engt•ánde_f,;a .eada vez mais; 
? qm". de!:!ej?r;nos é,,_ que o Brasi! não seja s~mettJdo á t~-
1r~la erlangen·a, --qualquer quB · seJa a graduaçao social do éi;
trangeiro, qualquer _que ::;eJa , a : prnfissão q\J,e' ~He e~er{.;a. · 

e. - V ol. V. · ·- · 24: 
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Eis, Sr. Presidente; qual o projecto de lei contra o qua.b 
chama a attencão da Camara o· mustre representante pelo: 
Estado do Rio de ·Janeiro. . . 

Não ha clericalismo na Acção Social Nacionalista, abso-
lutamente. . -

Pelo facto de ter assistido a uma das suas reuniões Sua: 
Eminencia, o Sr. card~al, não quer dizer que seja um~ asso
ciação clerical. Sua Eminencia ·assistiu a .uma reunião, como 
assisti-I?am diversos outros brasileiros. illustres, entre os quaes 
o Sr. Ministro da· Fazenda. · 

O SR. MAURICIO DE LACERDA - Por .que? 
O SR,. CAMILLo PRATES - Porque _são nacionalistas. SO 

não são nacionalistas os internacionalistas. Conb.ecemos uma 
patria r. pOI" ella nos. bate~os .. O nobre Deplltado '·está em 
ponto oppostp. . . · · · . . . 

Sei que o meu illustre collega. tem P.restado grandes ser_, 
viços ao Brasil, mas tem tambem evoluido em suas ádéas 
soci:;i.es, a ponto de se ter -tornado um internacionalista. 

o SR.- MAuRICiO DE..._LACERDA -· Póde _c_lizer anarchis.ta; não 
tenho medo -do _termo. _ · . - . · . · 

o Sn. CAMILLó PR.ATES -~ Repito : não tem o nobre Depu .. 
lado razão. _ - _ . . · 

Pessiina imprrssãn ·causaria ao Brasil, ·si esta Camara 
rejeitasse em primeira discussão um projecto. que declara de 
utilidade publica o fruto da iniciativa daquelles cujo -escopo 
nobre e elevado_ é perfeitamente con.heciào. (Apoiaàlos.) 

O SR. "'Lmz ·DOMINGUES - Vou apresentar uma emenda, 
mandando dar a Cr.dem. do Cruzeiro a todos os Deputados que 
\·atarem pelo projecto. . . 

E' o meio de obter a minha. . . 
O SR. CAMII~Lo .PP.ATES - Eis ligeir•amente expostos os 

Jundamentos que tive para apresentar este projeoto e es .. 
pero que a Oamara não suffragará a opinião do eminente 
Deputado contra o nacionalismo, contra o amor ao Brasil.; 
(Muito bem; muito bém.) ·· . . . 

O Sr. Nicanor Nascimento ( ") (para, encami,nàar a vo-' 
taçãq) -.sr. P['esidente: .~ illustre De:?utado pelo Estado de · 
Minas Gerae.s affirmou que os que combatiam e.s~.e projecto 
(iram os interna~ionalistas contra os · nacio~listas. 

O SR. ~ILLO PRATE~ - E' o que me parece.· 
o SR. NICANOR NASCIMENTO - Isto não é verdade. 
;Asseguro á Camara~ . de modo clari.ssimo; que sou nac1o• 

nalista e que sou nartidario -da manutencão dos Efltados e, 
porta:p.oo, das patirias: Nestes termos não aou o interriaciona
lista a que. se referiu o nobre· Deputa~; mas entendo que 
entre. eorrentes sociaes que se· combatem, -daá quaes uma é a 
internacionalista e outra a nac~()llalista, o Estado n,iQ pó~~~ m ... · 
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tervir, d&Sde que a liberdade plena de pensamento está ga""Í 
rantida pela Constituiç~o da_ Republica. 

O Sit. Luiz Do~1n-wuFs ~_/ Mas uão ha n.~nh_uma opp0 .. 
sidio. · . . 

o Sa. NICANOR NASCWENTO - Vou mostrar a V. E:J:.j 
que ba. 

O programma da· .á<:cão Social Nacionalista esM. aqui nô. 
~eu orgáo O Nacionalismo, orgão d·e positivo e claro ·engros.., 
sam_ento ao Sr. Presidente da. Republica. 

O SR. CAMJLLo· PRATES - Abi estáf V. Ex. faz oppooieãô 
ao Sr . Presidente da Republica através da Acção Soeial Na~ · 
cionalista.. 

O SR. MAURICIO DE LACERDA - Não queira o nobre Depu-; 
tado arranca"r çi voto· quasi unanime da Gamara. 

o SR. NCCANOR NASCIMENTO - o caso é com a liberdade . 
Je penfar.. de agir e de sentir. 

-Si a Gamara declara que a Ac<.}ãa Social Nacionalista. é de 
utilidade publica ips'Q facto affirma que todas as outras d®""i 
lrinas são inuteís ou prejudiciaes ao publico. ""· 

o Sa; CA.M:ILLo PRATES - Que logica é essa?? 

O SR. NICANOH. N.tsc~IENTO - E' a que está np orgio ua
c ionalista. 

O Sn. CAMlLLo PRATES - Essa as.weiação não tem orgãc). 
algum na imprensa. 

O SR._, NICANOR. NAsc:IMENTo -·. Vou len.·, precisamente, ~ 
iirtigo do preclaro Sr. Affonso Celso. 

' 
o SR. . CA.MILLO PRATES - J·á assegurei ao nobre Dep:u--1 

ta do que a. associac,ão não tem orgão- algum na in1r;rensa. _ · 

. O SR. NmA.."lliioa ·NASCIMENTO - Respeito muito as idéas . 
do meu illustre collega; mas acho que o Esta.do lli.<> .p.64e 
apoiar uma ·.corrente de idéas . $ím: porque o Esta<lo é orsã~ 
de todas as corire:i;ites riaoionaes. - . 

O SR. PRESIDENTE -. Pe~ ao nobre Deputado que r~~ 
ma as observações que ora faz afim de encaminhar a votr;.oã.o,. 
Dorque. o Regimento concede para esse fim ape:aas einoo mt...: 
nutos. r . 

o SR.; ~tCAW~a. ~ABCWltNTQ !""""! ~ ~ ~~- -· 
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«0 nacionalismo é a ~alvaguarda, o paladino, o pu
gnador do direito de existencia e defesa da patria contra 
Jiuem? ••. » · 

Agora Yem o :)Cgui_nfo trech~ : << •• : E' o caso do t~;:str~n
•Yeii'o inopportuno, iru.:ommodo. 1mpertmente ·_quando nao 111-
~idiosamente ho~til. O nacionalismo é a hygiene, a prcphy
laxia, contra essa;:; idéa.s, contra essa propaganda, contr a. e:::-
:5e~ libertarias .•. » · 

O Sn. C..u .. nLLO PnxrEs - «Libertarias». Veja V. Ex. 

O Sn. N1C.A .. ~Olt NAscnvrnwro - Sr. Presidente, o _que 
.devo sustentar nesta hora é que a Constituição da Hepublirn 
,,g·aranLB a lib'erdade absoluta de pensamento e ele palavra. 
quer escripta, quer fallada. E' precisq.mentc contra a pro
paga.nJa fallada ou escripta qtrn a· acção social nacionalista 
se leva!lta combaLetncto· os libertarios e anarcitistas. 

u ~H. CYl\lILLO l'R.VrEs - E.' verdade. 

o Sn. ~ tt.:.\:"oH ~Asf:11\11~N'ro - A~tenda a \Gamara: a as
~ociacãn nacionali:;.tu quer combater a liberdade de pensa
nwulÓ, !ibr.rüadc que quero rei:;peitar, seja do clericalismo ou 
<lo anarchi::;mo, pol'fJUe · lanlo o anarchista tem o direito de 
o.·:-01~1·. como o 1'!1•l'i1·ali:4a tem o de~ sentir a sua religião. Foi 
a Yktoi·ia ~lo H~l. t>;o;sa é a vict1ll'ia mundial. 

:\' i 111-rnern ~o illu da: a ridícula acção da. liga nacionalisLa, 
<ir.cão unir•arrnmLt• Lle palavras e de convP.rsas, de engrossa
.11wuto ao i'l'P:-;idcnll~ da Hnr1ublica ('n,ao apoi.o.dos ) , não •hn. de 
d1~l1·1· n:-- ídt'·<•~ l'lll rnm·chu, purque cllas se :fa.zem de menta
l i du•fr ~ um amPn IP ol'l;anizauus quP r•~agem e outra a intolc
rane ia 1• 1111~ dfü) combut<~ no t.err<~nu das n.rmas •.. 

u ~11. C.\Mlt.1.0 P11.\"l'l~~ - Das armas? 

( 1 ~11. !'\ It:A~oH NAsc1 .MB~1·0 - Dms armas. sim: é o e:;-
1 ~ ('t'l u1·ulo mundial u que V. J~x. E~stá a~sisLindo. · 

.\;in p:o;t.amo~ dh;postos, w'1s que ~omos pela liberdade di~ 
JJPUsanwnto·~ a nos submettel'mos a essa iotolerancia. Contra 
n_lln p1·oleslamo~, ,pela palavra e pela at.:ção organizada JJOli-
11l:a " :-;ocialmente. ·· 

l\1d0 a Camara, ne8fa momento. sem medfr u gravidade 
<la siluai;ão, votar. leis de arrocho, .de apoio á intolerancia po-
li tica i~ ú intoleraneia r e lig·iosa? (.N iJ.c apoiados. ) . . 

Isto não deterá, certamente, a . maro'ha <la humanidade. 
E:sta li.t.ilidad() que se pre~~ntje, deiit1·0 em pouco, será pelas 
me~:;rpas pes::;oas, que a ple1t.e1am, decretada como· inutilidade 
publica. . . 

-~ O :Sn. Lmz DoMINGUES - Apezar de ~eu gi·ande talenLu, 
llÜo d i8:;e bem. (Risos.) · 

O Sn. ~Ili.\Xon. NA8CI~1JS:Nrro - . Era o que .Liuha a dizer. 
'(Jiidto bem;· 1~1:uito bem .• ). 
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O Sr .. Presidente 
n. A A, de. 19-20 • 

_vou sutimetteI'. a votos . o projectG 

.Approvad(l em 1 a discussão, . o seguinte 

PROJE.C'I'O 

N . 4. A _- · f 920 

O Congre:56o ~ti.cional · decreta : 

Arl. L" E' d~clarada d~ utilidade publica a associação 
dc·nomiqada Af-ção ~ocial ~acionalista. fnndada nesta Gapital, 
a :!3 de fevereiro de corrente anno. 

Art. 2." Revog~m-se as disposições P.m contrario. · 

O Sr. Presidente , - O projecto passa :i 2~ discussão. 

O Sr. Camillo Prates (pela m·dem) requer dispensa de 
hli P.rsU<'io para o µroj er.to n. 4 A, de ·19?0 figurar na ordem 
:ln rlin da SP:5são $eguintP.. 

Con:-:;tiltada. a Camarn· <!oncfldn a. dispensa pP.dida. 

O Sr,. M;auricio de Lacerda ·(pela. ordP.m.) requer a vert~ 
fj c·ac:fio · da vo~-ac~o. 

ProccflPndn·-sc :í. verifica~;ão fl r. volai:.ãn. rceonlitme-se 
t Prrm vol ado a fan:i~' 8~ Srs. 0Pfrnt.ado:;; f' contra quatro: . 
1nlal, 9'2. · · 

O Sr. Presidente - ~ão ha nnm(WO. Vaê .. s~ Pt'OCedl'l' il. 
1· lmmada. 

O Sr. Annibal Toledo (.1,, Sacref.arin, se1•1)t:11do de 1/ º). 
r1 1·01 ~ t~d~ :í r.harn<".da do::; ~ .. ~. Drputados. 

Fei l·~· :l chari1ada. verifica-sr. í:ot•em irn ausentado os Srs •. 
,\ntonio Noguefra. Thomaz Cavnlcanti, S'imeão Leal, João 
EJ~;~io. Eduardo Ta~ares, Cnrrêa de Brito, PN'eira de f.,yra~· 
Pf•dro Lago. João !\Jar1gabeira. Seabra Fiiilo .. Jüsé .M.at'ia, Raul 
.\ lvM. ElpirJio de l\.f~squita, Heitor de Souza. Sampaio Corrêa, 
!)nulo de Fronti!'l, M€ndes Tavares, Lengruber Filho, Macedo 
RoarPs, l\fanoel fü.=:is, Th~mist.ocles ele Almeida, - Francisco 
\Jarcondes. l\fa~~1·ieio de Lacerda. .José Gonçalves, Matta Ma
f·hndo, Antonio CarJos, '.Tosf~ Bonifacio. Lamounier: Godofredo, 
J.\~rreira Braga. CinciÍlato · Braga,'""Barros Penteado, Rodrigues 
;\Jvrs Filho. Luiz B:lrt.hoJ.omeu, .Pereira de Oliveira, Celso 
Hayma, .Toão ~implic.io> e ·~a.bneo dP- Gonvêa. 

O Sr. Presidente 
n(•putados. 

Responderam á' chamada 91 Srs. 
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·Não ha numero para se proseguir nas votações. 
Passa-se ás materias em discussão. 
discussão esp.ecial do projecto n. · 182, de 1920, (redaccão 

· da emenda destacada do projecto n. 121 B, _de 19i9}~ reie
-yando. a prescripcão em que incorreu o direito do fº _tenente 
!'eformado Carlos Soares, para receber vencimentos; com pa
recer contrario da Commissão de Finanças .. 

E.ncerrada e adiada a votação. 
Djseussão 11niea do parecer n . 1.1, de i920, indeferindo o 

requerimento de D. Edelvira dos Santos Azevedo .Alves, pe
di!J(lo r~versão de montepio . 

Encerrada e. adiada a votaçã~. 

O sr. Ptesídeute - Esgotadas as materias em discussão, 
:"ou levantar -a sessão, designando para amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

·Votação ão projecto n. 162, de 1920, do Senado, autori
zando a abertura dos ereditos necessarios para pagamento de 
gratificael!o addieinnal a que, de accõrdo com a lei numero 
2. 356, de . 31 dedezembro -de 1910, fizeram .iüs diversos 
:tunecionarios da Eseola de Aprendizes Artifiees do :Pará; com 
substitutivo da Commissão de Finanças (3ª discnssão); 

Votação do pro,jecto n. 152, de 1920, abrindo o credito 
especial de 139 : 400$, para pagamento- a Manoel Pedrn & 
~omp. ( 3" discussão) ; 

Votação do projecto n. 11 A, de 1920, estabelecendo ga
rantias para os operarios e diaristas da Repartição de Agua!' 
e Obras Publicas, e dando outras providencias; com parecer 
contrario da Commissão de Finanças (f ª discussão); . 

:Vota(}âo do pro,jecto n. i7 A, de t920, mandando con
siderar livres de direitos de consumo e de exPediente dos 
generos livres de direitos os aeroplanos, bydroplanoa, hydro
aeroplanos e apparelhos semelhantes; e dando out.ras provi
dencias, com substitutivo dn Commissão de Finanças (iª dis- . 
cussão); . 

Votação do projecto n. 176, de i920, approvando os 
actos do Poder· Executivo constantes de requisições feitas 
pelo thesoureiro da Estrada de Ferro Central d<> Brasil, de 
fornecimentos, no valor de · 1. ooo ~ooos- (2' discussão); 

' . Votação do projecto n .· is1, de :1.920, reduzindo a réis 
iOO :000$. o pediâo de credito supplementar de 200 :000$, á 
~·erba 30t, do art. 2º . do orçamento vigente (2ª discussão); 

·votação do pro.je'cto n. 183, de· 1920, abrindo o credito 
especial de 3: 27 4-$838, ·para pagamento a Joaquim Grego-
riano de Andrade (2ª discussão); · 
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Votação do projecto ,n. 1~s A, de 1920. melhorando os 
vencimentos do marinheiro invalido Manoél. Gonçalves de 
Souza, com parecer favoravel das Commissões de Marinha e 
Guerra e de Financas (1~ discussão); 

Votação do projecto n. 151, de 1920, abrindo o credito 
especial de 10 :044$990, para pagamento a Arnobio de .. Bar
ros Monteiro (3~ discussão); · 

Votação do projecto n. 160, de 1920, abrindo o credito 
'especial de i6: 257$-150, para pagamento a D. ·Maria Elba 
IJobo Pereira.e outros {3"' discussão};· 

Votação elo 'projecto n. 182, de 1920, (redacção ~ emen
da destacada do projeeto n. 121 B, de 1919) rele•:ando a 
prescripção e.m que incorreu o · direito do 1 º tenente refor
mado Carlos Soares, para receber vencimentos; com. parecer 
<:ontra,rio da Ccmmíssão ·de Finanças .:'.discussão especial); 

Votação do parecer n. H, de 1920, indeferindo o reque
rimento de D. Edelvira dos Santos Azevedo Alvest pedindo 
reversão de montepio (discussão l!,!lica); . " 

Votação do I'equerimento n. L de 1920, do Sr. Maurício 
de Lacerda. pedinuo esr.larecimentos sobre o incidente occor
rido com o consul b_rasileiro na Bolivia; 

.Votacão do requerimento n. 2. de 1920, do Sr. Maurício 
de Laoorda~ pédindo informacões sobre a prisão de redacto
r1~s do jornal Yoz do Povo e vario:i. operarias; 

Votação do requerimento n. 3, de 1920, do Sr. Maurioio 
dr· Lacer.d:l. penindo infomrnefü~-: sobre a. exp.ulsfio de .Tosé 
:\fndeira; 

Votacüo ·do requerjmcnto n. ~. de 1920. do St'. Maurfoio 
rlr. Lacerda, pndind'o informações sobre militares que se 
aeh:im preso~ em · fortalezas. rmbora amnüitiados em 1918; 

Votacão do requerimento n. 5, de 1920, do Sr. Mnuricio 
de Lacerda, pedindo informações sobre o paradeiro das ope
rarias Fritr. Roch e Sterneck .. presos em Blumenal.I; -

Votacão ·do requl!rimento· n . 6, de 1920, do Sr. Mauricio 
(k Lacerda, pedindo informacões· Súbre o paradeiro do com
mandante _e um creado do vapor Macau, torpedeado durante 
n. guerra; · 

,, · Votação do· requerimento n. 7, ··de i920'.- do Sr. Nicanor 
:'.'i escimento; pedindo informações sobre a verba porque foi 
:feito ao inspector das Obras' contra as Seccas adeantament.os 
na importancia de 5 ~ 900 :000$00ü: · 

Votanão do requerimento n. 8. de 1920-, do Sr. 1 N'ícanor 
Nascimento, pedindo informações sobre a d'ata dà partida tJ'o 
engenheiro Flavio ''Ribeiro Torres, para a America d Norte; 
~m commissão; 
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Votar.ão· oo re-riuerimento n. 9. <le 1920. da RI". Nicanor 
Nascimení-0~ p~dirú.lo inforrnaçÕei' relativas· ·ao ac,:ude parti..' 
cuJar Borbor,~ma; 

Volai;ão. do i·e{lun-im~ntn n. 10: de 1920, do Sr. :\1aurieio 
·de La~crda. sobre o assalin :30ffrido• púr um ~jornal <1pl'
l'a11io; 

YoLaç.ão do r(~querimcnlo n. H, de 19:?0, dn Sr. :Maul"icio 
de I..acP.rda, solicilando cópia dos Joeument.os rf'laüvos i.\ 

Confor,rmci a do 'l'rabaH1 o cm \Vashington; · 
Vot,ac:ão do. requel'imento n. 12, rtr -1920, do Sr. l\Iauricio 

íire I...a~frda, pcd.indo 1nformaçõcs sobrf' a$ pri:-;õr:- ff'itas em 
frf'ntr. 'ao ,jornal Voz do Pm~o; . . , 

Votação do· requerirnPnto n. 13, de 1920, do Sr. ~fü.uricio 
d.e ·Lacerda, sobre a exccuç-ão do d0<·rPto qn<' ,instituiu o Dc
partamcnf.o 'do Trabafho; 

Vot.aç.ã 0 d-0 r~·queriment.o n. H., df' ·l92.0, <lo Sr. Jfauricio 
ne L~cerda, sobre a expul sifo . <1f' !Mia noel Pflrez; 

Votaçã 0 do requrimento n. 15, rln 1920, do Sr. Maurício 
fJe Lacerda, sobre a expulsão r. prisão dos nverarin~ Kncll e 
S.li:rneck; 

Votação do requerimento n. Ht · de tfl~O. d" ~r. Mauricio º" Lacerda, pedindo inf"nrmo.çõr,::; ~oh1·~ 0 inr.idPntP havido 
em· Hamburgo com o~ marinhri1·0:-; ,hra:--il<>iro~ · dfl· . vapor 
G'U!Jabá; 

Votação tjti· requerimento n. 1i, df' 1920, do 8r. Maul'icio 
de Lnct~r.aa. pedindo i 11f M·111acõ<'::: !"ntwr orwra1•ini' xrrn J sos no 
Rst.ado ,_tp Pr1'namhur.o: 

Votacüo do reqw~r·imPn1 0 1i. 18, dfl Hl'2,0. do· Sr. '.\fatn~icio 
de I.accrda. sohrP a prisãn r'rn quf\ :":1~ r•nconl1·am os opera
dos SlPrnPck e Koch: 

Votacl\0 íio r<>quPrimr>rilo n. t ~. do Hr20, do 81'. i\fauriclo 
de Lacerda. pP.dindo r.ópia <ln prn~Ps~o da expnisãn de Manoi'.lf 
Pf\rez: 

2ª discussão do prnjecto n. l 06, df" :1920, abrindo o rr e
dif n dr -15 .. COO :000$. parn l'lectrifir.::ttão de t.rp,r,hos da F.~~ 
traria dr _ .F'f'rro Ce~tral de ?.ra~i1: . 

2~ 1ctiscussão do prcjP,eto n. 2 A. de 1920. autorizando d 
Governo :1 di:ispendrr '2b0 :000$. com a reedificacão da Alfan
dega dP. 1'.rar.a,jü. e dando outras provideneias; com parpr.rr 
favorav~l ria. Commi::.são de Financa~: · · 

2ª cli~cussão do projecto n. ; 662. de 19Hl. abrindo o crc
dit<'I ri0 17 :000$, supple~entar á verba 3ª do art. 9~. da }Pi 
-n 3 6,. r. d ... d . . ...1 t . · -~· . n. e ' e .1ane1ro u? c_orrP.n f' anno. 

Levanfa.-~~ a scRsão ás 15 hora~ e 10 minutos .. -



câ'nara dos DepLLados - Impresso em 23/0612015 14:34 ~ Página 1 de 97 

37."( 

7P SESS.~O. RM H DR AGO~Tú -DE 1920 

r1n;smENCJ~\ 0() SR. BUEl'\O BP.'AND_fo, P1:1ESIDE..1'l'TE, OCTÂCILIO DE 
ALBUQUERQUE • . 'i_º ssr.RE'f.'\nTO, BUEXO BRAND~i\.o, PRESIDENTE 

. A's i3 horas comparecem o·:;; Srs .. Bueuo Brandão, Arthur 
Collares l\foreira, .Felix: Pacher:o, Oeiavio de Albuquerquo. 
Costa füigo, Doryal Porto, l\f.onteiro -de Souza, Dionysio Ben-
1 e~. Prado J ... opes, Cunha Machado, Luir. Domingues, José Bar
i'et.o, Rodrigues Machado, Armando Burlamaqui

7 
Marinho de 

.\ndra<i<e, Thomai RodriguP-s, Thomaz Cavalcant.i, Osorio dP. 
Paiva.- Frederiaco Borg~s, Cunha I .. ima. ~imeão Leal. Balthazat· 
1'1•1•eira.. Gonzaga · Maranhão, P erei.ra. de J,yl'a. Estacio Coim
hra, Aristarr.ho I ... opes, Natalic-io Camboim. Luiz Silveira .. Joiio 
\l •'TIP.7.f\~. Rodrigues Doría, D~odato Maia, Octavio Mangabeira, 
l'i1·es de Carvalho. Leoncio Galrão. Pacheco Mende;;, João 
Mangabeira, José Maria. Raul Alves, J~ugenio Tourinho, Sam
paio r.orrêa, :Nir,anor Nasc.im<mlo. Raul Bar·roso. V r.rissimo df. 
:\l~l1o, Francisco l\fareondcs, Mauricio de Lacerda, Albertino 
Drnmmond, Amerieo .Lopes. Se.nna Figueiredo, Landulpho de 
.\lagalhães. Odilon de An~kade, I,amouni<'r 61odofredo1 Mo
r:\ira Brandão, Raul Sá. Manoel J<'ulgene;1o, R.~u l Cardoso, Cin
c·inafo Braga. Prudent.r.: de )fnrae-s Filho. Ví'igâ Miranda . .Tosé 
l .obo. Ramos Caiado. A'.1-Tes <.la Silva, Ol<~gn.1'io Pinf.o, Severiano 
~larques, PfJrnit•a · LP.ile. OHoni Maciel, .roão Pernetta, Alvaro 
Bnpt.ista. Carlos Penafiel. Domí11g·o3 Mns~arl"nhas e Carlos ~fn ... 
xímiliano (i1). 

O Sr. Presidente - A lista de nresern.:a aecusa o com· 
f1fll'f"dmcnlo· d<' 71 Srs. Deputados. 

AhrP-RP. a ses~ão. 

O Sr. Costa Re·go (.mpplt?nte~ st?rnindo de 2~ Scc1'eta1·1'.o)' 
flf'1•ce<le á J~iluro da act.a da sessão antecedente, a qual t>, sem 
ohserva0ôP.s, approvac!a. . · 

O Sr. Presidente - .Pa~~m-~P á l<'itura do expediente. 

O Sr. OctaciJio de Albuquerque ( 1-º Secretm•io, .~m''Jiruio 
1!~· ·I" ) in·ocP.de á l~itura do seguintP. 

EXPEDIENTE 
Offii:io~· ; 

Tres do Ministerio da Fazenda, envíando a segui~te 

MENS . .\GEM 
De 31 de julho: 
Srs. Membros do Congresso Nacional - Remettendo-vos 

a. inclt~sa exposição do Ministrl) da Fazenda, sobre a neces
«1dadc . de um credito espec.ial de 375 :317$828, ouro, dest.i" 
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naco á. le·galização. da despeza. com o pagamenkl1 a Société de 
(lonstruction du Port de Pernambuco, dos trabalhos executa
dos no porto de Recife, nos mezes de novembro e dezembro 

· de 19i7, tenho a honra de vos solicitar a. competen'te autori
zaf)ãv para a abertura do alludido credito .. 

Rio de Janeiro, 28 de julho de i 920, 99° da Indepen
'dencia e ·32° da Republica. - Epitacio Pess&r. : 

EXJno. Sr •. . Presidente âa. Republicra - O Ministerio da 
· Viação e . Obras Publicas requisitou o pagamento da impor
tancia de 375 :317$828, ouro, á Société de Construction du 
fPort de Pernambuco, pelos trabalhos pela mesma ' exeeutadog 
no porto de R~eif e, ·· nos mezes de novembro e-- dezembro de 
"1917. . 
· · O Ministerio da Fazenda, mandou immediatamente -cum
prir ·a requisição, acontecendo, porém, que o _.Tribunal de 
Contas· reeusou registro á despeza.. visto como, quando esee 
instituto apreciou o caso, já havia sido ancerrado aquelle 
exercir.io. · . 

·· Por forçá de clausula contractual imperativa, o · paga
mento i'oi effeetuado d-entro do prazo estipulado no compro
misso, ficando, assim, dependente da necessaria legitimaçãn 
a despeza de que se trata. \ . 

. Como o balanço deva consignar com exac.tidão todas a~ 
operações de cada exercicio, torna-se mistér promover a re
gulari~aoão da Bscri:pturação, na parte referente :í dita des-
peza. . .. _ 

Pnra tal fim, basta· n abertura de 'GID credite especial. o 
qual, todavia, r equer prévia ~utorizaeão do Congresso Nn-
cionai . · 

Eis por que peco a V. Ex. se digne de providenl)iar no 
sentido de ser coneedida tal autorização. . · 

Rio d~ Janeiro, 2lfde julho de 1920. - .Homero Baptista. 

~to~a~~= . 
Srs. membros do Congresso Nnr-ional - Remettendo-vos 

a inclusa exposicão do Ministro da Fazenda. sobre a neMssi 
dade àe um credito especial âe 1 :899$600. destinado a occur
rer ao pagamento rfos salurios, relativos ·ao anno de f9i8, a 
que tem direito o operario da officiua de gT!lvura dª Casa da 
Moeda. Alfredo Lqiz . dP. Souza Teixeira, tenho a honra oe vos 
sqlicitar a compt(tente autorização, para a abertura do nllu--
d1do credito. · " 

Rio .de Janeiro, 4 de agosto de 1920. 9-9" da In~ependen
cia e 32º da Republíca. - Epitacio Pe'Ss'ôa. 

. . . Exmo. Sr. Presidente da Republiaa - O opera rio da of
. f1c1n!l de gravuraCfa Casa da Moeda, Alfredo ~-qiz de Souza 
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Teixeira, dispensado do ponto, por ~nvalidez, na fórma .do i:e
gulamento baixado -com o decreto n. -J.1.447, de ~O.de Janeiro 
de 1915-, ficou, desde setembro de 1917, com direito a dous 
tercos dos seus salarios . 

- Em mensagem encaminhada ao i º Secretario da Cama.ra 
dos Deputados com o officio n. 13, de 21 de setembro do re
ferido anno de 191. 7, foi solic~tado . o necessario oredito para 
o pagamento dos ~salatjos relativos aos ultimos quatro mezes 
do exercicio de 1:917. · . 

Em vista da demora na votação do credito, o interessado 
requereu de novo o pagamento dos salarios referentes .áquelle 
período e mais os do anno de 1918. · . 

.l7 de toda conveniencia, porém, esperar-se o pronuncia
mento do Congresso · Nacional, sobre o pedido do credito in-
dicado. --·· 1 

E, quanto ao pagamento dos salarics attinentes ao anno 
de 1918, dever-se-hia. ter igual procedimento, solicitando-se 
ao Congresso . a comp~tente autorizacão · para a abertura do 
credito especial, destipado a satsifazel-o. 

Segundo a folha organiZada pela Casa da Moeda, esses 
salarios importam em 1 :899$600. 

Rio de Janeiro, 4 de ag_osto de 1920. - Homero Btlptista. 

Srs. meinbros do Congresso Nacional - Remettendo-vos 
a inclusa exposi~o do Ministro da Fazenda, sobre a necessi
dade de um credito especial de 20-:239$060, para pagar o que 
ó devido ao Dr. Antonio Angra de Oliveira e D. Francisca 
Borges Monteiro, e seus filhos, em virtude de sentenoa judi
ciaria, tenho a honra de vos solicita.r a competente autoriza
~-ão para a nherturn. do alludido credito. 

Rio dA Janeiro. 28 de julh"o de f 92{}, 99.º da Independen-
cia " 32º da .Republica. - Epitacio PesstJa. ' ' 

. Exmo. Sr. Presidente <ia 1Rlepublica - O Dr. Antonio 
Angra de Oliveira intentou uma acc;ão contra a Fazenda Na
r:ional, para haver o que julgava lhe ser devido, como metade 
da percentaseP"l, pela. arrecadação da divida da União, no pro
cesso de liguidação forçada da ·eompanMa -Estrada de Fe~ro 
Osete de .l\fmas. na qual funceionou come> procurador da Re-
publica. _ . 

. Por caber a _ outra metade da mesma percentagem ao ex
procuirador .Dr. Carlos BorgeP- Monteiro, sua viuva e · filhos 
mtervieram no feito. na qualidade de assistentes. 

Çondemnada ~ União, foi expedida a. respectiva earta pre
~ator1a, s~~do,, afinal, aberto o neeessar10 . Cl'edito e· paga a 
importanc1a oeprecada. . . 

Acoi;itece, :porém, .que, . na cont~ transcripta ' ·na referida 
PrMatona> os Juros de ~9ra foram caloulaqoa até 8 de maio ,,,, 
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de UHB. e o cumprimento da precataria só teve logar, effE\
cthTimente. no dia 15 df' fe...-ereiro do anno seguinte. . 

Em vi~ta disto, o juiz federai da. 2• Vara do Dislrir. f..o 
Federal expediu, em addiLamento, a carta pre~atoria .de _ 1;; 
de abril d<>ste anno, r·equisitando, em favoe do~ P.xequentes, o 
pagamento das import:anrias de 10.:H 9$68-0 € 10 :119$380, 
correspondentes aos Juros d(> móra compr<"h·endidos no pí>rio-
do acima indicado. , · 

Conforme succedeu com o caso do primeiro pagamento, 
o da nova pr()r.atoria depP-nde de abertura de um credito e~
p,•rial. pr1~viament- r. au Lol'izado pelo .PodP-r Lêgi ~lativo. 

E. Tie8tas condições. }le~o a Y. 1'2'x . se dig ie de pro\•i
rlmrnia1· no sentido de :.o;er obt.ida a alludida autorização para. 
n ah<~rtura do cl'edito· pre('.isn, qu f..• deverá ser na imporLanci:1 
de :!0:.:?29lj:060. 

Rio de Janeiro, 28 de .iulho de Hl20. - Homero Bo.ptfstrt. 
A' Commi~são de Finauoas. 
TcJ(lgra1nma: 
Urbano. 11 ago::;to - .Presid<'nie camara Deputados -: 

Dir~c:t.oria Soti(>dnd•· Brasiieira fie Auto1·rs 1.'heat:raes. r euni
.-fa honlNn. r Psu!wu ag-radect>r por inte.rmNlio V. Ex. essa 
ill11:-lrada rorporacão. 1'.~i rPconhecendo-a de uWidadP publi
ca, vnUoso auxilto r•r0stado t.hr.álro nacional. - Candúln 
Cnsto, serr.etario . . - Inteirada. 

Rl~qur.rimcn1 o: 
1De João Maria da Silvá Junior. ap1•r.sentando r.sclar l'.'ri

menf o~. sohrP o ::::eu 11ed ido de concessão para construccãn dP. 
casa~ nara fllnccionarios publicos e officiaN~ do E'.\:ercit.o e ela 
Armada. -- ~r Gommíssão de Finanças. 

Silo 1-lm'.ce~f::ivamPnf e Jidns e viin a imprimir ns seguinfr-s 

rttmÃCÇÕF.S 

N. 131 A - 1920 

P.edac~·fio fhwl ili.> 1wo;jer.to :7J. ,/:li, (k 192-0, qu.e abJ'r? o C?•P.fli.t f> 
c.r.:'f)P.ânl rle i :2.'n$:Wo. pm·a po.amnento a A ntnnfo T cf-
:r.eirn de Ofi'VP.Ú'n. · 

O Con:grcs~o ~11cíon·a1 resolve: 
Arligo lmicn. );"'ica -~ Presidente da Republica autorizado 

a 3brir. pelo :M!nisterio da Fazenda. o c1•edile> especial d t~ 
· 1 : :!37$500, para pngttmento . ao escrivão do ex.tine.to 1 º posto 
. FiscaJ de .Juru:í.. Antonio TPixPira de Oliveira: revogadas as 
dispo~i~ões em · contrario. 

Sala das C'ommissõeEi. 10 de a~osto de 1920. -· Do1•val 
Po?•to: - Deodoto Jfairl. - Prado. -Lopes. 
~ 
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N. '!.Gi.'A: - 19.20 

": U'VO '1·eâw~f)ão . fiíial du }! 1·0Jcclo ti. ;;;'j f B' de I no' <JI! e wn
reú'e meio-soldo e w.rmtepío, pela tuúella actuat fÍ ·vinvu 
e á filha soUeim d{> coronel Alfredo Vfrenlt: Jlurtins, 
eme!1d11do 111fo Senodo. 

O Congresso Nacional decrela: 
Artigo1 unico. A ímportancia que p1weebcm. :.ietualmente, 

110 Thesouro ~adonal. a viuva e a -filha solteira do coronel 
Alfredo Vic~mte Martins, ex-direclor do Asylo dr.• Invalidos da 
Patria, fica elevada <i. correspondente ao meio soldo do poslo 
rle co1·onel pela l.abella de 1894; revogadas a,t; disposições em 
l!Olltrario. 

Sala das Commifisõe$, 10 de agosto de 1.1:120. - Dorval 
Pu1'to. -- Deodaio .~laia. - Pro.do Lopes. 

São '-;;ucce:ssivamente lidos e vão a imprimü· os- se
guintes 

PARECERES 

lndr./'ere o reque1·imento em qa.e D. Mau·ricia '1.'ci.xeira de 
Carvalh? pede relevação de prescrip1,:ão pa'l'a 1•eceber 
montepio. . . · , 

D. Mauricia 'reixeira de Carvalho, peni;ionista do l\Ion
ü:r1io Militar, na qualidade de mãe viuva do alfer,~s do Exer
cito Frederico Teixeira de Carvalho, nutrindo a pt•etencão de 
1·eceber a sua pensão,· nã"o só, como tem acontecido, dede a 
<lata da expedição do seu respectivo titulo de ha.bilitacão, em 
;25 de nov~mbro de 191 i, mas· desde o fallecimento daquelle 
o:fficial, occorrido em 1 de outubro de 1897, pede á Camara 
a relevação da prescripção em que incorreu o ~eu direito á 
alludida pensão, no periodo decorrido entre as duas datas. · 

A nãc· ser a sim:ples ailegação de ser pobre e de avançada 
idade, nenhum outro fundamento allegou a requerente em 
})rol de sua· pretenção, que corresponde, assim, em ultima 
analyse, ao dese.io de ser beneficiada com uma doação, por 
parte da Uníão, no valer de 10:906$, importancia ·a que mon
tariam as pensões durante os quinze annos, um mez e vinte 
tres dias. decorridos entre 1 de outubro· de 1897 e 24 de no
Yembro ·de 1911, doação, aliás, duplame~te ioj~stificav~l, 
1rnlo onus que acarreta ao Thesouro Nacional, CUJas cond1-
<:ões não comportam taes liberalidad~s e pela circumstancia, 
de maior gravidadq, de exigir a s~spensão da lei, por u~a 
medida. de excepção pessoal~ de simples fav~r, que se nao 
póde ·conceber em .uma orgánizaaão politíca que· assenta ~s 
füas b?-ses na igualdade dos direitos dos cidadão~. e que- aspi
ra, como a ,nossa, o titulo de democrata.· . 
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Por esses fundamentos, ·Que levaram a Cc·mmissão de Fí
nancas, como se vê de seu parecer unanime ao projecto nu
mero 15, de 1920, a estabelecer; como regrá,. a negativa para. 
as revogações parciaes da lef ·que estatue as prescripeões, é 
ella de parecer qué · seja indeferido o requerimento de 
D • .Mauricia Teixeira de Carvalho. 

Sala da Commissão de Finanças, . de agosto de i 920. ,......: 
Carlos de Cam'j)Qs, Presidente. --' iosino de A:rauio~ Relator~ 
- Oscar S,oo:res. -. Octavio Ma'll{labei:ra.. -· Alberto Mai-a
nkiio. -. Antonio CaTl.os. - Packecá Mendes. - Ca1'los Ma .. 
ri~iliano. - Octavf,o Bocha. , .: · 

Indefere o requerimento em (zúe iiJ .• 1 Yirgir.ia A:nr-alia Cameiro . 
de C(lrvol,ho _ pede -relevo.çM, de · f)!e!criípçdo para Teeebel'. 
mOfll.e:pio · 

,. . ·. . .... 

D. Virginia .Amalia Carneiro de Carvalho, vivendo actual
mente· ·em -Portugal, requer ao· 'Go®esso Nae.io.nal~ ;por. 8eu 
:procurado!". Candido . 1Porciuncula, relevação 9e prescripção 
para receber- pensá-o de l'.Il,()nt.epio ~ t. · : ; ·· · · 

Diz essa senhora qtie ·oomeQOu:. à'. pe:i:ceber montepio de 
~eu finado írmão, no valor ·de 52$ -m.ensa&g, ~té :1892~ 

Declara que, nessa data.,. retirou-se .para Portughl com 
seu · marido, qne .ainda. hoje· vive,- ·~ .. desistiu de reeeber a 
pansão, . por estar çoo:irvencida ·que a. ,~ua mudança de estadQ 
lhe tinha feito pel'Cler esse di~eito. . . _ . .. · ;:, 

Até 1902 nã<> :r;ec&beu. a pensão, mas nessa data habilitou• 
se de 11ovo ·e passou a receber, perdendo, porém, a direito ás 
ímportaneias em atrazo em virtude de prescripoão. ' . 

_Em i9.20, dezoito annos depois, Yem ao Congresso Pedit'. 
relevaoão dessa preseripc;ão • 

. N~ merece deferimento . o pedido·. 
Si a requerente. tem ·direito a receber os atrazados deve 

promover . no ·Poder Judiciario acção :para rehavei-os. Colll'O 
graç~ a Com.missão de Fim.ancas. não póde aconselhar á. ca .. 
mara que e"c>nced~ · dado. o firme proposito em ciue se acha 
de resistir a. taes ifavores, UJ;S invooando outros. e da.u4o 
todos · elles eri:i som.ma. avulta.do · pr>e' · "'º áo Thesouro Na
eionat: 

. .. 

Sala das Co~s, iO de ágosk> de f.920. ~ Otirtoa tk 
· C4mpoa. Presidente. -' · Dcto:uio Boeka, Relator. - Ozcar. 
SOf!H•·-.. OdtWitJ.MÍln11abiiro.. - A.lbe2'to M~~O-: - ~ 
~ ~ª·.·. ~ P.«cMco Mendes. ~ Soua Ca.tro •. ,_.., ~~ .. a .... ~... . . . . ..... _uuw-.-. 

' -·- ...... , ... .... . 
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SESSÃO EM 1!- DE AGOSTO DE ·i9i2{f .. 

São successiva~.te 'lidos .e vão a imprimir ~s seguinte:> 

PROlEC'IO -.. _ 
~.-: 202 - 1~.20 

Fixa a despeza ·do MiniSterw da Marinha para o e:ce'l'eicio 
de -!921 . · · ·. 

A proposta orçamentaria do Gov·erno, ~ra. o eXercioiq 
pro.x:imo futuro, estabelece a despeza do departamento nava.l,, 
no refel'.ido exercicio, em_ 200:000-$, ouro, e 50.562:i6~i00i 
papel, com ;uma differença, .para menos, de 383: 426$298, sobr~ 
a da lei vigente, que .~e fixou ·n.0s algarismos de 200:000$>:i 
ouro, e 50. 945 :895$398, ,papel. · ··· 

Ra a . notar, de logo, na. proposta, tres innovações, 411~ 
elta i~trodw:, no plano do orçamento da Maririha preseD.~ 
mente em vigor, duas, ao que pa.rec~, originarias. do propri~ 
Ministerio da Marinha, e uma, do da Fazenda, que, ao ter, u 
fórma da lei, de organizar a j;>ro:posta, julgou de bom . aviSO! 
admittil-a.. . _ - . . · 

A primeira consiste no facto. de se reduzirem a qu~ 
as vinte e Qit-0 rubricas da 'dis~ibuição vigente, por isso qne. 
~e fundiram sob o titulo de - Repal'tições de Marinha.-:.._.. 
formalJl;do a. verba 1 ª, · as actuaes tabellas de ns~ 1 . (Gabinete. 
do Ministro e Direetoria do Expediente), 2 (Almirantado,. E8--ô 
Lado Maior e .inspectorias); 3 (Direetoria Geral de Contabi..i 
lidad_e), ~ . (A~di.toria); . 10 (Deposi.to~ navaes), · H .(Hospi""I ,. 
taes) e 14 (B1bhotheca. Museu, Arch1vo e Imprensa Na.vai)~..- ' 
unificando-se, P-Or outro lado, sob a denominação de --· . Y:a-. 
ferial - · {verba 9ª), as que· actualmente se inscrevem, resp~ 
ctivamente, sob'os ns. i6,.i8,_f9, 20 e 21, a saber: ,M~es 
de guerra e equipament(), . Municões nava.es, Material de con...;. 
strueção naval; Co:qihus.tive1 ·e Obras. "Mais ainda. As tabe~ 
cte · IRS • 8 ,(Arsenaes) e 15 , (Dh·ectoria do .Armamento) se re~ 
uniram em uma. (Arsenaes ·e Direetoria rlo .Armamento)~ 
verba. 5a., deiXa.ndo de figurar, não só a.de n. 27 (Pagamento 
de diarias .aos\ o;perarios nos domingos e dias. feriados), cuja 
dota.cão· se supprime, como a de n.. 22 (Fretes, passagens, 
ajudas de custo, eommissões de saques, etc. ) cujas consigna- . 
cões- se deslocam -- ·a relativa a· «frete~, ·para. a verba. 9" 
(I\faterial) .e, a referente a ,q:passagens~ ajudas de custo, · éom
missões de saques, etc~~, pára a · verba.. 1,. . CRepartiOóes de 

:Jfa:rinha) .. Mantiveram-se as outros rubricas, sendD ~ a 
àe n,. 9, {Inspectoria de Portos e Costas) com o novo titulo 
de ~Capitanias de Portos:. (Verba· 7&).; a de n. 26 (Desp~ 
uo enerior) com a de cDe5pezaS; em ourO?> (Verba 1511.); e 
a de n. 28 · (Para 0 desenvolvimento e ensino da pesea e sa• 
:ieament-0 do littoral}; com o de ~Pe~ ~ saneamento &> li,., 
wr,J> .CV~~ U.•)~.~\ - . 
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A.NNABS DA CAMAM 

.A segunda modifi.cação adoptada pela administração d~ 
u.\1arinha, no traoado do seu orçamento para o anno vindouro, 
é a que redunda na consagração de uma pratica~ que já c.ons
fa. ·da lei da despeza para o Ministerio da Guerra. Todas a~ 

dotações de material, quaesquer que· sejam ellas, para servi-
ços ou repartições, forem elles quaes forem, a cargo do Minil'l

ledu, :-!e (~stipularão em uma só verba, no caso a de· n. !), 

sob a designação generica de - Material. O proprio quan
titaJivo para Obras, que aliás o orçamento da Guerra con
:;idera em rubbca especial, -subordinada 1ã, quatifh•,ação' de 
Obrns :Militares, entra, desia vez, a arrolar-se como consigna
cão da verba 9ª (Material) do plano de oroamento da Ma
rinba, que nos· offerece o Góverno ;·se · bem que. sejá, por ou
tr-o la9,o, verdade que 0 systhema, ora em vigor, par~ o Mi
nísterfo da Guerra, em desaecôrdo flagrante cQm as normas 
que mais se . abonam sobre o assumpto, de distribuir-lhe o 
Tliesouro, á respectiva pagadoria, cada. mez um duodecimo 
fie taes consignaç~es. não se adapta_ por emquanto, nem se 

. estcí. cogitando do seu uso no departamento naval, que apenas 

. em relação ao pessoal se vale· de tal :providencia. 
Resta, finalmente, a assignalar,. nos termos em que se 

:Suggere, na proiposta, a cl~s!i.'ffoaçâo idas dota~ões.. assim 
para o Mi:q.isterio da MarinhlCl, ·como para os outros ministe
~ios, a . adopi:ão de um processo, que não temos empregado 
na confeccão das leis de meios •. e que o Sr. Ministro .da Fa~ 
zenda, com ·a sua autoridade consagrada no estudo de taes 
assumptos, procura justificar ·na sua ~osíção, qual o -,de 
se escreverem, seiparakias, em coltimnas dístinctas, n.o or-

. çamento, ·de uma .parte, a· que se chama - despeza conso
lidada~ e, de· outra, a que se nomeia -. . despeza vàriavel, con
siderada a primeira aquella que, por sua natureza,, tenha o 
caracter ·de fixar, e reputada a segunda a que, por sua in

·dole, varie com o curso das cirmustancias, ,que se verificarem 
Ue anno a anno. · · · 

Explicadas, desta sorte, a primeira, · á segunda e a ter
ceira das innovações que assignalarnos como dignas de nota 
á simples inSpeecão dos quadros or(lamentarios, · eujo estudo 
:nidainns, vara o :Mini!:iterfo da Marinha, ter-se-ha concluído 
que se trata de modificações, antes na forma, que na substa.n
c: i n no orçamento. E' certo que o Ministerio da Fazenda, de
pois de tornar explicito, pelo confronto dos numeros, que a 
degpeza que ·se pede para o dep~rtamento naval é inferior, ·na 

import.ancia de 383 : 426$298, ti que lhe foi :eoncedida para o 
exereicio corre.nt.e, ~e limita a accrescentàr, nas ps.lavras que 
precedem a proposta do Poder Exi;cutivo : d>as tabellas ri.ão 
constam as justiffoativas de tal reducção, assim como o nu
mero das difforentes rubricas passou a ser de quinze, ao 
env'ez d~ vinte e ojto, contempladas em 1920. A circumstancia, 
porém, da reforma do'5 departamento:'> navaes, em consequen
cia· de autorização legislativa, motiva a falta de previsio gua 
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se nota neste ministerio, quer nos algarismos, quer nas· descri
minações das v~I-l•a~.» De facto, o -Ministerio da Marinha não 
fez constar da~ tabellas, ·que apresentou sob o feitio novo~ 
de que tratamos ha pouco, esclarecimento de ordem alguma 
sobre as alterações que admittiu, no texto, ou mesmo nas ci
fras, que actualmente se enquadram na sua lei de orça
mento. Feita, entretanto, uma analyse das duas composições, 
a da lei em vigor e a da proposta, não se tàrda a chegar 
á conclusão de que. no f-µndo, por assim dizer, se ajustam, ou 
SB identificam. Não se observa a influencia de reorganização, 
ou de _ reforma, na· administração · de que se trata, e que o 
Governo, eomquanto .a tenha em preparo, não decretou por 
emquanto. As verbas, as consignações. as sub-consignações. 
em summa, os algarismos fixados. na lei da despeza vigente, 
para o .departamento em questão, se renovam, quasi todas, 
na füa intt>gridade, mudando apenas, o que com varias deHas 
acontel'e, como pormenorisamos acima, de situação, ou· de 
titulo. na descriminação respectiva. ou ·na nomenclatura das 
tabellas. · ' · 

Não ha motivo para. que, em principio, néguemos assenti
mento ao que, em rigor, eonstitue uma simples niudanca no 
modelo da proposição or~amentarfa. Nada importa· reduzir o 
numero de rubricas, uma véz que se mantenham, na ennun- · 
ciação, -uIQ.a por uma, das dotaÇões, que tenham de coinpo!-as, 
a minuciosidade necessaria e a necessaria clareza. Tão pouco 
haverá razão para impedir qtie as consignações, . ou sub-con
signações, para m_ateri:;tl, ·de todas as tabellas çfo orçamento, 
passem a figurar constituindo uma tabella á ·parte, desde 
(!uando,. na nova tabella, taes recursos se encontrem decla
rados com a descriminação e cnm os detalhes, que devem ser 
inbeirent.~s á liegislacão ·da despeza; registra.ndo-:se mesmo 
a vantagen:: de, assim, expressa», em r_ubrica propria, todas 
as quotas ·de material, tornar-se .. até certo ponto, mais acces
sivel o exame da proporção guardada, no orçamento, entre 
a somma que eorre por taes quotas e a que· se attribue a 
pe::soal. ·Isto posto, si, como informa a· administração, dahi. 
de facto, resulta, desta, como daquella ~r.ovideneia, que es
tamos ·mencionando, de .alguma sorte, -sí'mplificação, para a 
contabilidade ou pàra. a ef3cripta. não existindo, como ac._a:ba
mos de vêr, nenhum inconveniente, de technica, ou de dou
~rina or(\::imentaria. que a taes medidas· se opponha, o .iusto 
e que as. adoptemos. Ha um reparo apenas a fazer. Já que se 
reunem varias vérbas em uma a que se dá .o novo titulo de 
- ·Repartições de Marinha - da qual chegam a fazer parte 
üs hospit.aes, os depositos) e até a auditoria, parece que a boa 
f6rma, em que cumpre vasar o conjunto da proposição que 
el~boramos, aconselha a que se inclu~m, no corpo desta 'ru
brica,. e nã'l em verbas autonomas. como se verifina na nro
posta, as , consignações l'elativas á. ·superintendencia' de Nave-

c. -v<i1. v. , 25 
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:;ação. ás escolas, ~. sobretudo, ás capitanias de portos, que 
são, é claro, · caracteristicamente, -tRepartições de Marinha>•: 

Quanto á modificação pr9_pugnada pelo Ministerio da Fa
zenda~ dividindo a despeza em duas classes - a ·con!;olidada. e 
a variavel - do modo púrque explicámos, não vemos tam
bem fundamento para que lhe opponhamos embargos. Não 
aff ecta, em coui~a alguma; o dever, que, ·ao ·Congresso, nos 
assiste, de fixar annuah:nente a despeza, por isso ipreei-
11;amente que a despeza, mesmo a que se chamar consolidada~, 
não se poderá por · em pratica sem o voto annual do Congresso. 
Allegar-se-ha\ em consequencia, que melhor cabimento ha
veria para semelhante methodo, se licito nos fosse preset'Var, 
do nosso serviço annuo de co:i:J.fecção das leis d~ meios, a 
parcella da despeza que se consolidasse. Como quer que seja, 
entretanto, mal não ha, sinão bem, ·em que se o empregue: 
quanco não tiver outro prestimo, no ponto de vista ~ aper
f eíç:oamen to da obra orçamentaria, proporcionarâ, pelo menos, 
um indice, a mais, de clareza, de descrimi~acão, de detalhe, 
para o conhecimento, · ou para o e~ame, pela Nação, ou pelo 
proprio Oo~"'!'esso, do :.iaracter dos ·destineis, das responsabili
dades, dos encargos, pot que hão de responder as rendas · pu
blica.s. Para. o Ministerio da Marinha, não obstante virem fi
gurando na parte consolidada hnportancias que, em· rigor, 
se deveriam incluir na par.te variavel, como sejam, por exem
plo, a.s que se con~agram aos . effectivos, por sua natureza, 
variaveis, com as necessidades do serviço, ou com a activi
dade da esquacra, fixados, que ·são, annualmente, na lei de 
forca na·;al, a proposta consigna a àe&peza - consolidada, .de 
23 . Hd :,176$, e .variavel, de 200 :000$, -~uro " 27. 421 :293$100~ 
papel. · 

Propondo os algarismos da despeza, para i 921, em. réis 
200:000$, ouro, e 50..562:469$100, papel, assignala o fro .... 
verno, como vimos, uma economia, ou abatimento, de réis 
383 ;462$298, sobre os recursos. 200 :0-00$, ouro, e réis 
50 :945$ :985$398, papel, de ·que dispõe a Marinha, na sua 
lei de meios em vigor, .para o actual exercicio. Si couside-
1·ari:nos, -por um lado, que ha, no orcamento vigente, na verba 
n. 17 (Municões de bocca) um erro de somma na consi~~a
c:.ão de rações para 6. 701 marinheiros, a 1$500, em 366 à1as, 
cC1nsigoação que importará, não em 3.331 :415$, como se en-. 

. contra na lei, mas em 3. 678 :849$, com Ufl!ª d iff~renca, para 
mais, de M? :431$, teremos que, eom effe1to, a de~peza pa
Del <'la lei vig1mte se . P.leva á somma de 51 ~ 293 :329$398, de 
:rr.odo que a proposta • . tendo reclifícado ~uelle calculo, e, 
não obstante, formulando as cifras em que · se resume, se 
apresenta, de facto, reduzida, não apenas na importancia de 
383 : 4628298, mas. em realidade, na Quantia de 730 :896$298. 
Si, por antro lado, entrP-tanto. houvP.rmos de attendeI" a que, 
por exPmplo, a lei vigP.nt.e distribue, Pm ruhl"ica especial, . 
para pa~amento a operarias, de repartições çle Marinha, n~s 
domingos e dias feriados, nada menos do que a. verba de réis 
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545 :229$400, ao passo que, na proposta, não se considera. tal 
. d~s.P:eza, aliás, iuevitavt:l, pois não se haveria de n~gar, aos 
'diar_1stas do Estado. justamente nos dias que correm, aquelle 
auxilio que .. Por assim C:izer, á força de repetico de anuo a 
auno, já se lhes vem incorporando aos salarios, enlãO', já por 
este lado, viremos a concluir que o córte consigiia.ào' na pro
posta Lerá de todo desapparecido, transformande-se até em 
augmento, si o calcularmos na somma em que o arbitra ·· o 
Governo, ou diminuido de muito, si o eslabelecermos na 
quantia, em que o apuramos ha pouco. 

Confrontan.do-se, agora, uma a uma, as consignações es
·tiJ•ula:das nas diversas rubricas do orçamento pr~senLemente 
4fü~ vigor com as que ·o Governo .propõe par·a o futuro exer
c1cio, collocando-as em ordem differente d~quella segundo 
a qual se distribuem nos quadros actuaes, conforme temos 
devinamenle explicado, são as seguintes as alteracõea, ligei- · ' 

· ra:s, como affirmamos, para: mais, ou para menos, que se te-
rão de arrolar : · · 

para mais - a) na verba n. ·i (Repartições ôe Marinha) 
16: 64.0$, na consignação de pessoal, para Hospitaes, a saber: 
um barbeiro, 3 :600$; ·um cosínheiro, para a enfermaria de 
tuberculosos, em Friburgo, i :800$; quatro serventes, para o 
Sanatorio de Friburgo, 2:920$; quatro servemes, para a en
fermaria de Copacabana, 2 :920$; rectificacão de calculo no 
orçamento vigente, 400$; b) na verba . n. 7 (Capitanias de 
.Pcrtos) 4 :344$, para máis quatro agentes de capitanias; e) 
na verba n. 9 (Material) 600$, na sub-c~signação para des

. pezas meudas, dos hospitaes; d) na verba n. 12 {Munições 
<fo bocca) 390 :849$500, para attender ao erro havido, no cal
culo de rações para 6. 701. marinheirost do otcamento vi
gente, como linhas acima aecentuamost contemplando-se al
gumas racões que, no referido orçamento, deixaram de ~~r 
incluidas, bem como as que correspondem ao augmento veri
ficado no .numero de asµirantes da E scola. Navalt tudo sem 
embargo de as racõrs, para. o ex:ercicio vindouro, estarem 
calculadas sob a base . de 365, emquanto se calcularam as 
aatuaes sob a de 366 dias, por se-r o anno bissexto; e) na 
verba n. 13 (Classes inactivas) 449 :771$522, para. cust.e~r 
nevas r~formas que, em numero anormal, se teem ulti
mamente decretado, como consequencia, em grande p~te, 
-d · dispositivo consa~ado na nova legislação de promocoes, 
offerecendo determfüada; vantagens a certos officiaes que, 
-dentr-0 de um dado tH•.,. ;odo. já aliá6 ·encerraao. passa.rem_ á 
inactividade; f) na verba n. H (Despezas extraord1nar1a.s) 
50 :000$, . na sub-con.íignação de eventuaes. · .• 

Totai. dos au.gmimtos, 907 :205$022. . 
Para menos - a) na vP-rba n. 1 {Repartir.ões de Mari

nha) 12: 90i~. a saher = 9-1$, provenientM da dimil'!uicão de 
um dia no calculo das diar1~ ~ dos serventes dos nosp1ta~s que, 
no actual or11amento, se . fixaram, por ser o anno . bissexto, 
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para 366 dias; 6$, idem, · idem, no quantum do salario do ser
vente da Direr.t.oria do Expedieute; 12 :000$, por se ter aberto 
a vaga de con~ult.or jurídico· do Almirantado, e suppreaso C> 

mesmo cargo, de conformidade com a _lei; 600$~ pela sup
pressão da quota para adciícionaes a um desenhista da Ins
pectoria. Na\'al; 207$, ainda por forca do ahat:mento de um 
dia, no computo das diarias dos serventes dos · depositos na
vaes; b~ na .verba n. 2 (Officiaes e sub-offieiaes dos .qua
dros. da Armada) 85 :8595920, por -effeito, sobretud-0, das 
vagas, que se abriram, de segundos-tenentes machinistas, e 
que, nc anno vindouro, não . se deverão preencher, visto como 
não ha. pessoal prompto · a sahk da Escota de Marinha, para 
oceupar taes ·vagas; e) na verba n. 3 (Marinheiros, Foguis
tas e Taifa) 355: .U6$~ por se ·terem praticado · modifieaçõe.~ 
nos ·effectivos, augmentadoõ alguns delles, mas r~duzido de 
muito,· de 1. 200 ·a 550, por conseguinte . a menos ~e metade, o 
numer·o de foguistas por êontracto,: que são precisamente 01; 
que percebem, de todo o pessoal das guartljç~es, salarios· mais 
elevados; d) na verba n. 6 (Superintendencia de Navegação) 
6 :24.0$, · economia· na distribuição do pessoal a serviçQ dos 
phar6es; e) na verba n . · 8 (Ensino Naval) i27:994$, modifi
cadas; que se acham, algumas sub-consignações de pessoal 
:de categorias diversas; f) na verba n. 9 (Material) 89: 000$. 
na.s sub-eonsignações de~tihadas á Superintendencia de Na
vegac~o; g) na verba n. :to (Addidos) 67:985$, pelo aprovei
tamento, para os quadros, de funccionarios adctidosj h) 
545 :229$4:00, devido a não ter figu.tado . a rubrica especial da 
lei vigente, para pagamento de diarias, nos domingos e dias 
feriados, a todos os diaristas da Marinha . . 

Total da& reduc~ões~ f .290:63i$32'0. 
A differenca entre o total dos augmentos (907 :205$02~} 

. e o total das redur.cões (1.290:631~20) . supra-descriminados 
é exa.ctamenta a importancia de 383 : 426$278, que a pro
posta, como vjmo.s, registra haver abatido sobre -a despeza vi
gente. . 

Ahi tem, portanto, ao que parece, a Camare, uma ex
po~icão que lhe permitte o oonbecimento bastante do que 
seja a proposta do Governo para o orcamento da. Marinha no 
e~rcir.io vindouro, em face, principalmente, da sua. lei de 
uneios r.m vigor para o actual exercicio. . 
. Não nos bastam, porém, taes elementos. E' mister, j:l 

agora, indagar - · nem outro é o nosso dever . - si, effecti
vament.e; a proposta, em realidade, traduz. nos algarismos :l 
que se reõume, a despeza a que,· de facto, se acha o minis
terio compellido, pois não precisamos insistir em consider~~ 
ções; já sedi~as, acerca, da verdade .orcamentaria, ou da um
·versalidade do orçamento, ~ara di?.er- que a ~e~ponsabilidade 

. de uma commissâo., como a nossa, lhe não permitte dar a aa: 
siguatura a um projecto que· não constitua- um plano de lel 
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de meios, .susceptivel óe ser posto e?P pratica na sua inte
gridade, . exprimin_do fielmente, com os quantitativos par
c;aes, a importane1a total dos ~ncargos qlle se terão de cum-
prir, durante o curso do anno para que f!e está legislando. 

Limitar-nos-emos, aliãs, nestas ligeiras observacões, ao 
orçament.o propriamente diio. Relatando, ha oito annos, as 
despezas da ·Marinha, o autor deste parecer não se anima a 
l'epetir, para não se tornar fastidioso, o que, tantas vezes, tem 
escripto, não só sobre a relevancia da funcção que, em um 
paiz nas condições do Brasil, se reserva á sua esquadra, como. 
por isso mesmo, sobre o alcance da obrigacão, em que nos 
encontramos, de procurar garantir-lhe, o mais que nos fõr 
possível, ao seu pessoal e ao seu material, os requisitoa,' de 
diversas· ordens, que propOl!'~íonam, ou que asseguv.am, ás 
frotas que se armam para a guerra, a vida e a capacidade . 
. Por brilhantes que 3ejam as tradições, por bellas as legen
das. por entranhado o amor a um vP-lho culto, que passa de 
geração a geração, dos que se alistam, no mar, para o ser
-viço da Patria, tudo a,cabaria por ceder, si vigilantes, não se 
portassem os governos. á accão de iJm estado de cousa;:;, em 
que o pessoal rla. !\farinha. descrente do seu futuro, pela es
tagnação que determina,, nos principaes de seus quadros, a 
paralysia nos postos, esmorecesse ainda mais, ou deante e.a 
falta de recursos pnra o seu regula;_· adestramento, ou sob o 
peso da responsabHidade. de ter de ,arcar de uma hora para 
outra - e foi o que se qeu recentemente ........ com o desem
penho de sua grande missão, sem poder confiar, todavia, no 
funccionamento, ou no manejo, das ~rmas de que disponbat 
t.Jes~l'1.-mpanhado de reservas, com um apparelho ontle tudo 
- combustivel, munições navaes, munições de guerra, ma
terial para reparacões, e, áe vezes, a mão de obra. para as 
mesmas - tudo, em regra, depende do estrangeiro, que 
:1manhã póde ser o inimi~. ou o neutro a suspender o seu. 
t:ommercio, no terreno de taes Qperacões, com os povos em 
1•onflicto. · 

Problemas, niio ha. duvida nenhuma, que entendem, vis
cr.ralmente, oom a soberania, com a. honra, com a integridade 
nu Nação, dos quacs seria, por certo, rematada loucura só vir
mos a. cuidar, tarde e a más horas, na. occasião do perigo, -
não são, evidentemente, e por motivos diversos, de solução 
lTluito simples. A falta de programmas de conjuncto, devid&· 
mente pensados, nos seus multfplos aspectos - militar, como 

: político, financeiro, como industrial ~ a criterio de orgãos 
per!Ilanentes pi:ieuliares a semelhantes estudos, para que, de 
inicio a termo, com as modificações da experfencia, s0 fos-
5em. gradualment~,1 executando, e. depois, . des~nvolvendo; 
dahi, como corollario, a descontinuidade nos. propositos áa 
administração . ~uperior; o processo das medf das esparsas em 
legislações de rei.alho, muitas vezes desconn-e:xas, ou mesmo, 
nm certos ~asos, antagonicas; em summa, a desharmoJ;1.i.a, in
eumpativel ~om a propria natureza de um organismo como 
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deve ser o das marinhas, cr.earam. pór Seu lado;· circumstan~ 
cias _que, ao meno!> algumas -dellas, se· não poderão remover 
sem grande dífficuluade, sendg o.utras,, quiçá; irremoviveiS, a 
não ser com o decurso do wmpo. 

81 ha . quadrns, como seja, por exemplO, o dos engenheiros 
naYaes, onde existem, par.à ·oito offieiaes stlbalternos, f 7 su
perioi·es, .correspondendo, portanto, l'm uma proporção desa
balada, mais de dous superiores a cadâ suhaHerno; . quadros 
hn, da impor tanciá do de machinas, onde o mesmo âbsurdo se 
declara, más e:m sentido exactamente oppt>sto, ·e em gráo 
rr.uito mais alto: n. oito off icfaes superiores, se accrescentam 
nada irienos do que 181 officiaes subalternos, correspondendo, 
portanto; de 22 ~i 23_ 1'Uha!lernos a cada . superior, de onde a 
impossibilidada ahsoluta do accesso regu1ar dos subalternos, 
que, jú por duas veze:s, tiveram de ser promovidos, todos, de 
um · .iacto, ~m massa, por disposii;ões de leis annuàs. A ím
perreição do m;cn.nismo vi~ente; COiicretizada, na hypolhesr., 
110. período excessivo · de pertna1foncfa .dos officiaes, sobretudo, 
o_s snhaltérnos, em quasi todos os quadros, no. nivel da mesma 
patrnte, terá rsido talvez inspitadóra de uns tanto3 recursos 
mãos. que, de q1~and0 Pm quando, se empregam para forçar 
prornocõ~s, como aqnetles de que resultaram as anomalias 
flagrantes, que ·nutra cousa não são · o quadro F, é mesmo o 
su9plemrntar, na~ condições. por que se constilue. O sorteio 
l'aval. como . a· organ faa~ão das reservas, ainda são, . por em
qt1antc, tlá Marinha, não diremos questões a resolver, . mas a 
enra·minhar . -pam Cl destino de uma solução que não se torne 
de&m<,dida no l!H'U t-etardatnento. , 

Quanto ai) mhtcr·ial, porleriamos lembrar a otmveniencia 
de o Mini~terio ter eE'mpre, :no corpo dé si'us orçamentos, uma 
qunt.n resl'>rvarlâ ao ru~te io dó servico .,......_ mesmo que fosse dos 
juros e 1u'norUzacões dos emprestimos, para ta.l fim contrahi· 
dos. quando parec~sse · opportuno - da renovação da esqua
dra. dP. mn<fo que l'Jl!l, a~sim, Se rimnvasce, quer do ponto dEI 
vista da. despeza, quer mesmo do i>onto de vfa1•a das prop1'i~s 
construccões, debaixo de certo trtE>thodo, sem qúe, pois, mca· 
dissimos no erro, ou. Bo menos, nà imprevídencia, àe esperar 
qup o~ navio~. todns elles, sé estraguem ou se · inutilizem, 
para, -só então, encommendar, por assim dizer. de uma ar~ 
rancada, á. cui;ta de pesados sacrifícios, além de outras de~
vantagens. toda uma freta nova. Preferimos, porém, ass~
gnalar, dispensando-nos· de todo commentario, em nota mais 
oxprcssiva das necr~sidadcs a anudir, no que se relaciona 
com o serviço da · defosa naval d~ . Republica; um fa~to · que 
p1~de ma fs do oirn a~ pnl:t vt'fH~: . o ua ida ·.dr.e; nossos 
.dreudnoughts ·- · primPiro, _o S. Pnuln. e, agor!_l. o Minas r:e
t'áP.s ........ ~. a ~P,:n1ir. dos ~r<>ufN - Rn.h.111 -e Rin Grtinde· - para 
agu!ls do estrattgeiro, áfim ·de soffrerrm· c,óncertos, para que 
aqui lhes faltnrntn. cci neMssRrios -recurso~. de pessoal e de 
material1 em umâ pãlavra, · de officina. · Digamos, mais. ~ma 
vet . Emquanto não dispuzer _a Marinha de um porto militar, 
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na accrpcão do conJuncto, que o· deve constituir, diffieilmente 
nos p_odere!Jlos . . gabar da regularidade, que almejamos, para 
~ accac, ou a vida de seus orgã.os. . . 

. .'\brindo,. ~<?m estes conce_itos, um. parenthesis, aliás apro
rr1ado, na critica· e no estnao das. finanças do departamento 
naval, queremos conKignar, por .. este modo. com a particular 
attencãc qué o ca.so nos mf'rec~, o no;;;so incitamento e o nosso 
appl~t~so á t~1p.o 9uP., no sentirlo de, aos ponc,os, melhorar ou 
corr1g1r a s1tuaçao que eshocamos, vae ' õu fôr emprehen
cendo a adminisl!:a!?ão da Marinha. :Nãc de~cemos a detalhes, 
que seriam inopportunos, ;ilém de dt\f:nccessarios. Trata-se, 
na verdade, de assum{)tos, abnndantemente el:aminados, em 
documentos de procedencias divr.reas, · inclusive, e sobretudo, 
nas mensagens dos Gcvetnos e nos relatorios dos Ministros. 
Poder-se-hia até dizer. que, sob rertos aspectos, o debate, a 
respeito . da ma teria, :iá se considera encerrado. Soluções ha. 
é exacto, que se não relacfonam com o Thesourc. As princi
pa~s, entretanto, delle, directa ou indirectamente, dependem, 
porque,_ directa ou , indirectamente~ se hão de reflect.ir ·na des
pcza. São estM, é bem de ver, as que interessam, regimental
mente, á competencia da Commissão de Finanças. 

Sendo e BrasÚ, como é;_. uma nacão qoe quasi não dispõe 
de rendas patrimoniaes, .. vivendo, assim, ordinariamente, do 
imposto; ve~ificado que as nossas rendas publicás, eomquanto 
subindo . sempre, e. ·a pai;so ·largo, não cobrem, tcdavia, o.s 
compromissos por que o Ther:;ouro respc,nde, tanto que ·a pro
posta de Governo, rião obstante mcompleta, declaradamente 
incompleta, no calcnlo da despeza, rr.gistra, comtudo, um 
deficit de perto de 100 mil contos; sobrecarregado o Governo 
cte emissões, que tem feito, e vae lançando, de apelices fe
dn.raes, -para differt=mtos de:::i.ino"s, em proporção bem maior 
rrue a "avacidade do mercado, não sP.11do tamhP.m facil, no 
momento, ao que se nos eHtá afigurando, o appeHo ao cre
dito e.l:terno; de-tudo, a conrlnsão, a ser tirada, é a de que os 
poderes responsaveis pela adrninistracão da Republica, para 
lodos os seus rnmcs, especialmente o da Marinha, não po
derão fazer mnis do que, bus<'-ando sempre estimular as 
fontes da receita, e, por outro lado, supprimindo, dos gastos, 
o superfluo, assentar em um tcdo. de m~didas, cuja execução 

• !:e vá fazendo, mais vagarosa, ou mais rapida, na razão di
recta dos recursos, qne possam vir, de anno á· anno, entrando 
para o Thesouro1 pP.la tributar;ão, cu pelo credito. · · 

Presentemente, fóra dos s.lgarismos da despeza rigoro
samente orcamP-ntaria, · o departamento naval dispõe de dous 
auxilios principaes: o decorrente da aütcrização do art. 7º, 
n. lf, da lei <ia dP.speza, fllle lhe pérrnittirá abrir · o credito. 
àe 15 a 20 mil contos, 'para pagarr.ento dos concertos do en
couracado S. Paulo, come parg o custeio de encommenda.S, 
:;.lgumas · antigas, de material diver'80. contractado no estran
!;eiro,' por- aJustes _que .ainda se executam, · e o de 30 mil con..;. 
toa, etn ·a.polices, eu io credito se abriu (decrete n. 14 .11 O, de 
2.; de mar~o de i 920) na f órma do n. IX, do mesmo artigo, 
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da referida -lei, att:ribuido a applicações varias, das quaes 
sómente as primeiras, que são as preponderantes «con
clusão das pbr.a~ da Ilha das C~bras, adaptacãc e apparelba
menlo das off1cmas de reparaçoes. e concertos dos navios da 
esquadra~ - hão de absorver nunca menos do_ dôbro . de tal 
irr.portancia, calculada em . moeda correo.te, sendo, · todavia, 
de notar que a despeza será effectuat!a em mais de um 
exercício, . não . pesando, portanto. integralmente, sobre o mo
vimento annual. Bast~ com effeito, acceutuar· que or.i;aillento 
já elaborado. por uma Mmmio;i:>.ão de tP.l"'hnicos, especialmente . 
nomeada, par~ as obras da Ilhà das Cobras, attinge á cifra 
gl_obal de cerca <le 30 mil contos, a que resta accrescentar o 
. que se haverá de . despender com o· equipamento de officinas, 
que não constou· do orcamento, e os concertos dos navios - o 
Minas • . o Bahia e o Rio Grande. Terá o actual governo fixado 
principalmente, desta sorte, para assignalar -sua passagem, no 
que se refere á Marinha, do ponto de vista do material, as obi·as· 
.de construcÇão rlo dique . e __ das officinas~ postas,. COD:lO se 
acham, em concurrencia, na conformidade. do edital, que está 
sen'do publicado, · e a conclusão dos trabafüos de reparação da. · 
esquadra. . · , · · ·. 

Auxílios · outros e:.draordinarios, que a · 1ei .vigente consi
gna, nos ns. III, TV e VI, do ·seü art: T', em favor do minis
terio de que ·nos occupa.DilOs, pouco, .por emquanto, lhe rende
ram. NãO" se vendeu, em hasta publica, nenhum dos seus 
terrenos disponiveis. O tranporte de guerra Belmonte, ada
ptado ao servico de condur.cão de artigos 'de commercio, só 
realizou uma viage-m qut>, em consequencia. da . sua longa de
m_ora P:ts agnns do Ve1ho Mundo, não promette grandes lu
cros . .. Quanto· a «material imprestav-eb, foi vendido,· em con
eurrencü1, o casco do Tiradentes, pela importa'ncia fie réis 
500 :000$. quP.. recolhida ao Thesouro, não teve ainda appli
cação á Marinba, pela abertura do respectivo óredito, .a que 
a lei autorjza o Governo. lia a esperar, da mesma p~oceden
cia, uma outra receita - a que é de prever que resulte da 
venda, em Montevidéo, onde já se abriu concurrencia, da 
TniciAdora, uma velha canl:loneira da flotilha do Matto Grosso, 
ha muito retjrada do .s.ervico, e cujo casco, transformado em 
uma especie .de chata, em viagem daquelle Estado, a reboque 
do Laurindo Pitta, e trazendo para o Rio material que havia 
cm abandono no arsenal do· .Ladario, aconteceu ir l:f.. pique, 
pcrém, de modo a permittir que se salve, ao menos, a sua 
. carga, que é exactamcnte o que tP-m ~ais valor. · . 

C.rr.ditos, abert.os no exercicio, até o presente .momento, 
com base em autorizações especiaes, ·que não as da lei da de5~ 
peza, não houve sinão tres, que se destinar~m. todos elles, . 
ao cumprimento de encargos de exercicios anteriores: o de 
5.122 :3(t2$162 (decreto n. 13.983, de Q de janeiro) -supple-

·mPntar :1 'f'rl>a~ do orçamento de 191!J, por n:ío ter o -Governo 
empregado, para· o supplemento de tae8 verbas, a · autorização 
_illimitada, que ai~da figurava no orçamento, para a _despeza 
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anormal, proven~e?te _da guerra; o de 339 :876$51.5, para pa
gamento de gratif1caçoes de posto superior, premios de enga
jamento, etc., dos exerc~cios ~e 1917 6 outros; e o de 7 :700$, 
para pagar a um mecamco d1ff erenças de vencimentos, a que 
fez jús por contracto, do mesmo modo, em exercicio transacto. 

Deixando agora de lado os recursos extraordinarios, e 
encarando o orçamento. da Marinha, actualmente em vigor, 
nas verbas, ou nas rubricas, de que propriamente se compõe, 
vimol-o decretado, nas quantias de 200 :000$, ouro, e 
50. 945 :895$398; papel. Feitas, porém, a correeção que in
dicamos, no calculo da somma de uma das sub-consignac;ões 
(a destinada a 6. 701 marinheiros) para munições de bocca, 
teremos .que, de facto, os algarismos da despeza vigente, pa
pel, ascendem a 51. ~ 293 : 329$398. Si, isto posto, examinar
mos,· como é de mistér que façamos, o que vae occorrendo, ou 
tryµn havido, na e~ecução do orçamento. para que assim, com a 
segurança devida, possamos ter uma base, em que se firme o 
plano da despeza para o futuro exericicio, apuraremos o que 
::e resume nas considerações que se seguem: 

a) Útiliz:;tndo-se das àutorizações, que lhe. concedera o 
Congresso, nos ar!s. 2º e 3º, da le.i n. 3. 990~ de 2 de janeiro 
ultim(I, · estabeleceu o Governo as porcentagens de. augmento 
sobre os vencimentos e salarios de todos os que servem· ã 
Uniãot e que percebam, no maximo, 9 :000$ por anno, abrinjo, 
ao Ministerio da Fazenda, por dP.creto n. U. 097, de 15 de 
março, um credito. de 31 . 787: 982$679, para a despeza, no 
anno, .com semelhante destino, sendo consignada, ao da Ma-:' 
rinha. a somina de 3. 608 :222$999, ainda sujefüi a. rectifica;. 
~ões. Se bem que o augmento seja, na fórtna da dita lei, «<ie 
caracter transitorio~. podendo «ser reduzido, até afinal ·sup
primido, -logo que diminuir a actual carestia da vida1>, o certo 
ó que, no momento, se encontra em pleno vigor,. não constan
do, entretanto, da. proposta, para . o Ministerio da Marinha, 
como para os outros ministerios, qualquer dotação a respeito. 
aliás .ind~spensavel, nos seris algarsimos conhecidos, a menos 
que se revoguem, ou se modifiquem os termós·do que est{i vi
gorando sobre a especie, ·o que não parece provavel para o 
exercicio pro:ximo vindouro;· 

b) determinada, pelo decreto legislativo n.· 4.'(]5f1 de: 14 
!ele janeiro de 19'20, e, mais, pelo art. 10 da propria lei da 
despeza, uma nova tabella de diarias para o pessoal a se1·
viço . de· aviaQão e de submersiveis , além de ter a adminis
tração,· por .aviso n. 93; de 9 de janeiro, com funâamento em 
lei. mandando to.rnar eXltensivo, como era ·justo, á Mari11 ha, o 
abono de diarias, de que trata, para· o Exercito, o art. 86, da 
lei n. 3. 679', de 7 de janeiro de HH9, subiu, eQnsequente
mente,. a respectivá despeza, na execução do or~mento, a 
niais. 130· cor;itos, pará o. que se terá de conceder~ em breve 
tempo1 o necessar10 credito. Mas, sem embargo, .a proposta, 
para i 921., con5erve. a mesma consignação, que figura na lei 
<ia .despeza para'1.920; · 
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e) inspeccionando, a 24 de julho ultimo, na Contabilidade 
da Mari.nhá, o estadô aetuar <la~ verba~. 11ue i;e votar:im para 
o corrente eA:ercicio, verifjcamo~ que as consigna"ções, que 
pa.ssamoEl :i enumerar',· se achavam) naquella d~ta, nas con-
dições seguintes: · 

·Fardrr..rnento (despeza ine-vitavel. porque a praça tem di
Téito, . pelos regularnen~tos e.m vigor, a recP.ber~, ém cada se
mestre, um certo e determrnado numero de peças - farda
mPnto nropri.., mente. cPml!:;a, reroula. cal<~ado,_ etc., e que 
tudo. tem subido extraordinariamente, d!'l preço · para Mari
nheiros e Foguistas, lendo sido fixada a ·qUantia de 
f :3UO: 0.00$, montam, entretanto, a .-2. Si"i :515$566, com uma 
differença, par:i mais, de L571.~5Hí$566, as.,..despezas,_ quasi 
todas por contractos, que já se encontram 'assignados, para 
os forner.imentos · inhP..renfP.S ás necessidades do a"Çno: para o 
Batalhão Naval, e para os Aprendizes e Gr.umEtes, ao passo que 
se arbitraràm, respectivam1mte, as importancias de. 250 :000$ 
e 316 :OOOCS, attingem, todavia, ás proporcõ-es de 4t6 :276$128 
e 5H : 146$832, com _-um excesso •. por' conseguinte, de 
166 :276$·12~, rio primeiro caso, e de 225: 146!f'~32, no segundo, 
os·· encargos eff eclivos, a. s.atisfazer fio exercici'o, em circum
stancias idnnticias. De modo qlie, em resumo; se '·o orca:rpento 
<ialculou. para as tre.s applicações, a somma; em globo, de 
t ._866 ~000~ creP..ce, . de facto, a · despeza.. a 3. 831 :938$~·~6, o 
(lua· . quer ufaer q-ue ultraps.ssa, em :1. 965: 938$526, ás cifras 
orçàrnentarias. Park . custear a differenca, ·será,' opportuna
mente, solicitada ao -Congresso a autorização para a ahertura. 
do supplmnento preciso.. Não obstante;'. a proposta, sem que 
tenha .reduzido. ·senão; ao contrario. em c.erta parte, augmen~ 
taào ·os actuaes effecti-vos1 e sem que, por outro lado, _seja de 
prever uma haixà, brust.ª. e exagg~ra:da, no custo dos .arti1?os 
a Que se destinam tae! r~cursos, mantém, comtudoi para Far
damento, nas tres hypothe~P.s descriminadas -'- Marinheiros 
e Foguistas, Batalhão Naval e Aprendizes e Grumetes - as 
mesmas dotaçõ.es da lei vigente. 

llluniç6es navaes : · dotacão orcamentaria, 2. 000: OOM; 
desp~za, Jâ ~fféctuada., '>U encaminhada, 2. ooo :000$; saldo 
zero .. Material de construcção n.aval: dotação- orcamentaria, 
1. 500 :000$: despeza, j~ effectuada, ou encaminhada, 
2. 032 :340$.i'31; deficit, 532 :340$43!. C'Omõ·ustivel: dotacão· 
cr,çamerita:ria. 3. 0-00: 000$; despeza, ,iâ effectUada., ou énaami
n:ttada, 2. S:H :2!7$561; r saldo, 1.68 :782$439. Obras: dotação 
orçamentariãj 500 :000$; despeza, .iá effectuada; ou encami
nhada, 531 :432$513; deficit, 31 :4321lHit3; tudo na bàse da data 
de 24 de julho, apenas, pois, esgotado ó ·primeiro semestre do 
oxercicio. São verbas todas-, portanto, qUe preeisarão de re
forço, mas que •. entretanto, a propostà, para o exP.I'cicio vin
douro, reproduziu ng, suo. int~gridMe. Comprehende-se, aliás, 
o vulto das despezas por taes tituios: a alta excessiva nos 
preços de todos oR gp,neros. de material· de que necessita a 
Marinha - assurnpto que elu~idamos, .em relatorio transacto. 
com os quadros comparativos - é o_ qµe, principalmente, o 
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justifica, mesruo nã~ tendo a esquadra a movimentação,' ou 
a actividac~, que lhê deveriam ser ptoprias. Cumpre màis 
observar que, 'por conta da rubrica - Material de Constrt.Icção 
Nava'J -:-- se pagam ~s "O:flcel't.os.. QU reparos, de emQU~<i • 
ou navios, inclul3i'Ve, os contractatlus com a industria parti
cular, e que teem s1do, este anno, muito numerosos. 

A dota~ão para- . «l\.funicões .. de bocca> lerá tatnbem de ser 
supplemenlada. Effeétiv·ai:neute, quer a lei ac~ual, quer a 
proposta, calculam n etapa Iio custo de 1$500, quando as 
quantidades de generos alimenticios, que· a devem constituir, 
dada a cal'estia rP:inafitP,, orçam, ce faclo. na sua tnédia mí
nima~ em carca de · 2$000 . . Accresce que tia, na preposta., com 
relação·. a está verba; duas iticorrecções que se· destacam: ·a 
de computar as rações para i. 200 . foguistas ·. -eontractados, 
quando1 na tabella de fógui~tas, só figuran:i, eo.ntractaàos, 
5501 e a · de, ao ~ontrario, consignando, para pessoal, ma'ri
nheiroM; foguistas marinbeirosj etc-i da mes~a tabeJla, nada 
menos· do que o numero de 7 . 450 homens; orçar; no émlanto, 
as respecUvas. etapa::;t para 6.;oi ,; · · . · . · . · . 

A verba . para c:Classes iuactivas é a unica quê, insuffi
cj ente no orcamento, por effeilo das ullima.s reformas, a que 
já. fizemos menção, a proposLa procura corrigir, ·elevando, 
nãO âinda . o fiE!Cessario, inas, em todo o cáso, elevando a 
somma corrMPotidP.nte: · . . . 

a~ a.ve1·iguamtis, por Jutro lado, que, em opposição ào 
qúê -se dâ com- ·as rtihrrntls ciue acima indicamos, ha uma, ~o 
orçamento . desta anno, cuja impurt~neia votada quasl -eão tetn 
tido ~ppliciu;ão, cotno~ do. mesnto tnqclo, não tiverà, no exet-
cició anterior. E' a intiluláda •Muni(:ões de guerra>. Em ·HH9, 
terminado o exeI'cicio ffnaaceiro, ver1ficàva-se que, da d~ 
tacãó concedidà . (600 :000$000) ha"ia a. apurár um Baldo de 
479:•000$, ... que permaneceram no Thesouro. Agora, na inspe
cção Q\lG fizemos, a · ~4 de julho. reproduzida, na . lei, a ~P.sma 
sonuna de 600 :WO$, só se linha entretanto, ·despendido a 
quantia de a: .\5-0$, verifl~and.o-se, por conseA"ulnte, um saldo 
de 596:550$0110, 

O caso é simt>Jes. Tendo a Marinha obtido, pelos cre
ditos de guerra, um «lerlo stock das muni~ões Am rmeslão, 
poliéo vae preeisando actualmente dê ainda adquirfl-as. A 
proposta do Governo; para 1921, mantém a mesma consi~a
cão;. QliP. é cla.ro. não obslllnle. podPr " .dever ser dirnin11ida .. 
Si se disses~e que os recur~ne votados . sPrtam recolhirlos a 
algl,1.ma caixa, para. que o · Min~sterio. reunindo os satdos ac
cumu1arios, ,.,s 'llppfü~a~se tt\iantlo . " nPr.Psi-iOW~í! s• 11· {.?j"'~" '. ~ 
de-r .. se':'.'hia talvPt· · Mtn.-:>rebi=mdPr a reVi~M!U'ffo nlis mesmas 
cifl"llS . Mas. sf ·a vPrha ·sP. attrih1JA, ex~h1si\laml!nfj!>, a um 
ex~roich\. não· sP. trllJ?Sf Prindo p11ra outro nP.nhum saldo !ltle 
della res11?te, não ha mntjvo p3ra quP. in~i!~tatnns na somma 
que s~ affh•mou desnt>ee!sa~ia p~ra dous exeréf<"iils succe~si
vos, e .ctue de~neMssaria contin1ia para a previsão do eter-
õiaio) · eUja. ~i 4a da811eza sé els.bera. · · 
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Ha outras reduccões a computar, nos quantitativos .da 
p~oposta, ou nos da lei vigente. E' assi:in~ por exemplo, que 
QS humerosos offici.aes, ó.o· quadro extraurdinario e do ·. Q. F. 
: só .capitães de mar e guerra, dou!5, daquelle, e sete deste __ 
_ qU:e se reformaram ultimamente, e dos quaes só uma ·vaga -
a. de um mar e guerra do . Q. F. - occorreu ser preenchida, 
se contribuiram, por um .llado, para o reforço da . -verba de 
classes inactivas, a que já nos referimos, detérminarão, por 
outro lado, o córte dos .seus vencimentos, na.- tabella dos qua
dos. activos . . Ou porque houvesse omissão, ou porque · se as si-

. gnassem taes reforri;tas, dE~pois da .data em que se organizaram, 
na reparti cão-· competente, os planos: da proposta, .o facto é 
que della não co'nsta. a diminuição a que alludimos. · 

· Do . mesmo modo, o aproveitamen.tO, -para · os- quadros, de 
. novos addidos · - alguns, da Directoria do Expediente, outros, 

do Arsenal de Marinha do Rio. de Janeiro, um mestre ·geral, 
sete foguistas, diver$os operarios __,; ~rmitte um' abatimento, 
na verba respectiva, maior que o ,que na proposta se calcula. 
São dotações, poirtanto, elaramente, que · precis.am .de ser cor
rigida::;, tantc mais .quanto, na exec:uc.ão . .do . o~cazpento,. tende-
· rãa, pela sua natureza, antes a baixar, que a subir~.· · 

. . A despeza, nó anno corrente, para 'pagaménto de diarias, 
nos domingos e' dias feriados, a todos os: diaristas a serviço 
rlo ,·departamento naval, :foi QJ'Çada na quantia de 545 :229$400 • 
. As . bases, . enbretanto, ·que _apuram~s;. nas repartições. éoiripe
tente~; vara a mesma despeza no transcurso do exercício vin
_douro, accusam· a necessi~ade, no referido exercicio, de . uma 
import~ncia menor, qual ·a de 464 :576$, com uma economia, 
portanto, de 80 .:653$400; sobre a consignação da lei · vigente. 
A proposta, POII'éni, . como vimos, eliminou a rubrica, que, to
davia, nas co_n1içõ~s actuaes, não deverá qeixar de ser man-

. tida,. nos seus algarismos · necessarios. 
e) -Ha, por ·fim. uma verba, do oroamento •. a que vamos 

!azer· menção á parte. E'' a que traz. na lei viirente. o n. 28, · 
a apresenta, na proposta, o n. i t : Pesca e · So:n.eamento do 
Litt.o'r,a.J,, com a consignação de 200 contos. · 

O capitão áe fragata ·Frederico Villar, como officiaes do 
,seu· commando, no. cruzador auxiliar de guerra José B011ifacio, 
troúxer~m_já a publico _as impressõ~$ da viagem, que a~abam 
de effectuar, ... por· · boa p11rte da.s c9stas do norte .·do -pa1z: no 

. desempenho de uma coinmisSão, a ·que se prendem os· encar-
gos, que· eonrem por esta. rubriea . · , 

, . São tão iníeressanies as communiçações, os relat.orios, a. 
que nos re-f erimos ,........ ou seja do -.ponto de vista da ·nacionali

. zacão, que se impõe, por differentes motiyos, da pesca no ~Bra· 
· sil; ou da exploração, e do desenvolvimento, bem · orientado, 

das respectivas i·ndustrias, entre nós tão promissdras, que teem. 
no mar, e em certos cursos. i:le agua, ·seu oampo de actividade; 
ou, ainda mais, da prot~cclo que devemos a miihar~ 9,e bons 
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brasileiros; que: exercem. humildemente, a faina de pescado
rns, e que c0.nstituem, de facto, excellente viveiro de maru
jos, de que . algum dia hão de ti.'rar proveito as neeéssidades 
da M!lrinha - - que,· · por taes razões, o Ministerio se está 
preoccupando~ no ntomento, com a. regular organiza.cão do ser
viço, digno, pela grande utilidade, multipla, e evidente, de 
seus fins, dO' a paio que lhe prestamos. 

Estudadas as despezas âo departamento naval, nos ter
mos em que acaba~os de fazel.:..o, ·não nos é permittido con
c1uir pela acoeitação integral da proposta do Poder Executivo 
para o orçamento da Marinha no proximo exercício. Temos, 
é claro, de. introduzir, na proposta, as· alterações· que decorrem 
da analyse, a. que procedemos, do seu plano e dos seus alga-
rismo.s . · · . -

Elevaremo~. · prudentemente, as verbas, principalmente 
de material, cuja insufficiencià é· inilludivel, segundo d'eixa-

. mos provado, com a· lição da experiencia, e com a experieneia 
dos · nu.meros ~ reduziremos as iconsignaçõ~ euja demasia de-· 
mon.strawos; . e~ incluindo as dotações que, tendo de ser despen.:. 
didas, não figuram, entretanto, na proposta. o que tudD torna
mos e.x.plfoito, consideraremos no ()ll'camento, nos seus quadr<>s 
propriamente, como nas autorizações que lhe additainos, a des
peza real do Minibterio; na totalidade dos seus titwos, e na· 
expressão, quanto possivel, exactà, dos seus quantitativos. . 

Hão de crescer, é verdade, as · cifras da proposta .• Não é, 
por~m. a. d~peza o que, de facto, se eleva, pois, por não vi'!' 
na proposta,' não se deixãrá de effectuar, como se vae agora 
executando, pelo emprego da manobra, tão condemnada, quanto 
repetidaii dos creditos á margem do orcame:nto. Nenhuró. in
teres~e a, de qualidade nenhumal em que se <1cculte, ou se 
mascare a. óe.speza. O que cumpre, ao contrario, é que ella 
surja, nas suas verdadeiras proporções, para que então os 
responsa.veis ·assentem · quaes os recursos, que a deverão 
custear, ou quaes as providencias efficazes por que hão de fa- · 
2er passal' o mecanismo dos . departamentos do G.overno -
m6rmente em se tratando da Marinha., cujas verbas de orça
mento, umas com as outras, quasi todas ellas, por assim dizer, 
se concatenam -.. para. que os compromissos sa reduzam, não 
por artificias no papel, inexpressivos, ou contraproducentes, 
para não· dizer ..deshones..tos, mas por um .conjunto de medidas 
que .Possam ter . eff icieneia na pratica. . . . ·. 

·· Para não . se ·tornar mais ·prolixa, nesta pr:imeira phase 
dos trabalhos de ~lahoracã.o orçamentaria, a Commissão de Fi
nanças, reaervando~se para outras oonsideracões, sobre as des
pezas navaes, por occasião da revisão · a que submetterá o pro
jecto. nas pba.ses subsequentesf offerece ao estudo da Camara, 
para gue esta colla.bore, melhorando-a, .com as mpdificações 
que ihe occorrerem, a proposição de orcamento; que se segue, 
:Dara ·o Miniaterio da Marinha. no exereiaio viudo:m-o. · . . .. · 

1 • 
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i" - Bepartli;oes de Marln~ (augmentada do 4'3~: i38SOQO, sendo 
iii:tass, na parto consolidaria, e tO:OOOS, na parte·varia-

Ouro 

'e!, pela transíoreilei& para os!~,VOL'ba do todns as dotaçoes 
conslgnada5 na de n. 7 - Capitanias de Portos, que ftca 
supprimlda) •••• •• •••••••••••••••• ••••••• ••••• • •• • • • • • • • .. • • · • · · • · • .. · • 

~ - Ol!loiaos e sub-otftclaes dos quadros da Armada (augmentada de 
t30:ooos. na parto Ynriarel. na silb<.onslguaçAo para o pa-
gamanto de dlarlas ao pcs>0al a saniço de aviação, de sub-
morsivols, o:c.; e diminuida, na parts consolidada, rospe-
ctiramentA>, do lOl:iOOS e 30:8005, nas sub-C?nsignações 
quo se dO'ltinam a vcnr.lment.1s de C3(1h!c; de mar e guerra 
do Q. F. o dos 'quadros cxt1·oor<1111ario e da re<errn, do 
Corpo da Arin~1la) ...................... ... ........................... . 

3• - Mariubo\ro, , fogui•t•a 11 ta lfa ... , ......... .......... ............... , ... . ... . 
•· - eai.11110 Naval........... . ........ . . ........... .......... .............. . 
;• - i\rsonaes o D1rcctorin · \rmnrncnl > (augmMta1a do réis 

3.\ :!aUS;Q2~i , nn. pn.rtC YtLriavol, n~ ~nb-con!IJ;n ~i; .. lo para. pa-
gamento de gratilioaçõos a11diciono~.> "'' ' 01v; rario; do~ ar· 
senaes, por tempo do Sl'rviço) .................... ..... .,. ... ... . ........ .. 

li' - SuperiutemJencia de rí;l.vagaçãu ........ .................. . ...... ... . .... . .. . 
, 7' - llD:tino Naval (aosmontada do 32: ;;2os. ua putu varia\'el, [Jara 

dua9 uovas sub·consigna~llcs destinad~s ao j'l3garueuto de 
seio foguislH e 26 m~rinhciro. conLractado; para a Escola 
Naval, respectlvamcnto, do 7:500S o M:900S, e qne só sori\11 
substituídos por pessoal do Col'po de ~la•ioheiros Nacionac•, 

' ã proporção. que forem tcrmiuan<lo os respectivog contra· 
ctos, uos Lermos do art. 2M, no rlecreto n. u .121. ·110 7 de I 

abril dn i~20; e diminuída, na 1m·to consolidada, de G :000~, 
por ter pl(ssado a addido um l" oíllr lal da ·l!:Scola Naval) ••••••.•. ••• •.. •... 

•-Materlal (augmontada do i.too:o.10~, ~cndo !.500:0008', nas 

Papel Ouro 

i.5íl7:90l3000 ••. •• : .. : .. .... 

l2. 388 :4.20$000 ...... .. ....... . 
3 .3i0:263$000 ............. . . 

:Uo: 66i-SOOG ••• •• , ........ . 

3. H0:288SOOO ......... .. .. .. 
99~:fOOBOOO 

t. Oi8: 340SOOO .. " .... .. . .. . . 

· sub-con~lgnac;<Jo• 11ara fü1·damenlo (IDMcria !'rima), quo 
serio rcnnldns sob a designaçàu de c•fa1·d11mento-para infe
riores; praças, g 1·11motes e a1>re11dlz0s"; de LOOO:OOOS, na 
sub-{!onsignação Muni~õcs Navaes: rio 500:000$, na llatcrial 
de Con•truoçao Naval; de L OOO:OOOS, na Cilmbustivcl; o de 
!00:000$, na Obra,,, ·wanthla a dlscrlmlu~ção da tabella 
vigorito. -R, diminuid~ de 40ô:000S, na suti·consignac;11o 
Mun~do Guerra) ••• •• .• ; .... .. ......... . . ..... ..... . . .. . . . .... ... .... ... . . ..... . . . ......... . .. ... . 

9• - Addidos (augmonroda de ll:OOO~, J'"'ª vnnclmcntO'! n uni t • olfi
ciab}a Escola N.tvnl; n dim1nuida ele tOl :U97SOO:J, sendo 
20:<0J8, na quota OiJ•octc>ria do lfapadícnts ; 22:9328, do 
um mo.~tra gorai e sete fog11i, ta.s do 1\i'sonal do Rio do .Jn-
neil'o, o ~G:065$, de operados do mc~mo O.t'dCnnl) . . ............ ... .. • . ..... ........ . ... .... . ........... . 

tO" - Peaca o sanea mento do liltoral (aug mcnt a<la da 300 ;0;JOSOOO) . . ......... . . ... .. .. . . ........ . ... . ........ . , •.. • 
H• ~ MuuiçGes de bocca (augmentada de 2.9~o:82>SOOO, sondo 

2.58a:~57SSOO, para attebder ao actual onr.areclme11t.n fins 
g<1noros ~llnlcnticio• ; o 4!2:2U7.i500, pai·a mal• 75a marl-
nl111iL'os naoionaos o foguÍi!ta•, que sao 7. 45·~ os qua flguram 

.ua respe~t.l•a t nbella; e dhníunicla de 377:221S~OO, Mndo 
do 2i :352 ;~00 o 355:8i5S, respectivamente, 110r sorem 605 
oa sub·ollloiaos o mocnnícos; e ll50 os foguistas contrnctados) • • .. • • • . • .. . . • • • ..... . ... .. ... i ............. .. 

n• - Classes inactiv:i.s Ílll1gmcntada do 31iO:UOSOO', pllra attender ao 
, pagtmeoto dllll officiaes nltimamonte rarormados no Corpo 

, da Armad.i) . . . . ...... .. .. ..... .. .. . . ...... ... .. . .... . • • • • • • .. • • • • • · • • • '" • • · • • • • •" " · '" .. · .. · " · .. · 
f3• - lle~prua~ llXll'aordlnarlas (a11gine11tatla do ~ .Ol7:1•5$49G, para 

duas hovas sµb-consignac;õ~s sob os titulos de; Para paua
mentG da gratificaç•o d~ que ti' ata o d rereto n. 3. 990, d°o 2 
de Jnneil'o do 1920; a todo o pe.ssoal, Inclusivo o chamado 
ucontractado• e ucxtra01•rli11arion, 11os llmites do mesmo do
oreto, a,H9H:226$996; e-Para pagamento de dio.rin' que 
d.everã. perceber .º pcsspal diari st~ nos domingos o dias fe-
riados, 452:5188500) . •. • •. .. . . , •••••••.•.. . . .•• ..• . •.•. • . . .... , ...• , .. .. , . .... . , .. ...... .• . ; • · · · • · · · · · 

u• - Para _conclusao doo. trabalhos de reparação da osquadra, aequl- j 
s.'çno do ,naterial parn o sorvlço de pesca. e saneamento do 

!5• - Dcs~:!~ e~~~::::·:: : ::: :::: : :·::::. : ::::::::: : ::: :: : : : : :: ::::: :::: :: :: : :1:;:: ::: : :: ::: ::: ... 'iiõõ ;óóósióô 

22,U90:57GSOOO 

Annaos da Gamara - Vbl. V. - Pàg. 308 -

1 
Papel 

288: tJOSOOO 

993: ornsooo 
i . 991 : B96SOOO 

158: 70~~700 

1uw:o12soqo 

o65:·lHSOOO 
~00: UU0,~000 

10.i75 :3~5SOOO 

4 .~3:!:466S233 

! 5. ººº: 000$000 



c!rnara dos Depl.lados- lm~esso em 23/C6/2015 14·34 _Pagina 23 de 97 

SESSÃO E'M H 'DE AGOS'ro DE 1.920 391 

Art. E' o Presifümte da· Republica· autorizadq: 
r. a despender, até o maximo de 40 . 000':000$, papel, com. 

a oonclusão -das .obras. do dique da ilha das Cobras, çonstr-11 .. 
cção e equ,jpamento de oi"ficmas, podendo apP.licar, para taes 
fins, o producto, ou o salcio do producto do crédito aberto, 
em apolicés, pelo decreto ·n . . 14.110, de 24 de m~rco de 1920, 
e abr!r Q credito, .ou creditos. ou effectuar as op~ra~es. ne ... 
cessarias, para perfazer o restante; · . 

II, a mau.dar fazer os estudos necessarios, planos e orça
mentos para. .a construcção de um porto militar de 1 • ordem, 
em local que, po:ç- suas condições estrategicas e ·preparQ mais. 
econom1co, seja considerado a melhor base de operações para 
a esquadra, correnào . as despezas com esses estudos, planos 
i~ crçamentos, pela consignai;ão pat'o. <ObraS:t>, da verba 8ª ~ 
Material; ·, l- · . · · · " · - · 

_ .ru; a dis.trib'1,1i1', por adeanta.mento, â Pagadoria da. l\la~ 
rinlia, em .quatr.Q .. prestações · eguaes, no . comeco dos mezes ·de 
janeiro, abril, julho e outubro, as quotas destinadas· ;ís des-. 
pezas . meúdas de repartições do - ininisterio que funccionem . 
nesta Capital, recebendo dep-01::1 o Thesouro, da mesma pa ... 
gadoria; ;l respectiva prestação de çontas. As sub .. consignac,:ões 
denomii;iadas_· ~xpediente) .. <lm.pres.seyes, encad~rnecÇie_s,_ etc.:>, · 
«Para ~mpressao da Revista Ma.ri.timo:», e cAequ1s1caG · de 
obras, memorias, roteiros, etc.>, se -reunirão, ná verba· s•-...... 
Material, -. .para cada qual dos SP.rvicos alli discriminados, em 
uma, sob o titulo commum ~pediente, impressões, publi- . 

. cações, etc.~, cuja distribuicão poderá ser feita á Pagadoria 
da Marinha, pela mesma 1"órma que a de despezas meúdas; 
· . IV, a utilizar-se dos transportes de guerra para ·o ser

viço de conduccão de mercadorias de commercio, devendo o 
MmiRterio .da Marinha recolher aó 'I'hesouro,· dentro do prazo 
legal,· a · renda liquida cie cada viagem, renda que o Governo 
poderá ap-plicar, abrindo creditas correspondentes, em ser ... 
vioos a. cargo da Marinha, cump~indo antão ao Thesouro fa. 
zer a esoripturação respectiva em livro especial, e remetter 
aC1 Congresso, no fim de cada anqo, o competente balanc;o eom . 
todos os detalhes; 

V, a realizar quaesquer operaeõ!3s, inclusive a permuta 
ou a venda em hasta publica, no todo ou em parte, relativa .. 
mente aos terrenos de proPfiedade nacional, em Armação, 
bem como aos dos extinctos Arsenaes da Bahia e de Pernam ... 
buco, e da antiga -Capitania do Porto· de Corumbã, de modo, 
sobretudo, a permittir melhor .installacão ou . provimento~~.de 
i:;ery]ços quaesquer attribuidos á administ~ção da Marintía.. . 
;N·a ·hypothese·:,de ·serem: appliceàos, nos termos deste dispo
sitivo, os terrenos de Armação. o Governo f~rá installar na 
ilha do Boqueirão todos . os serviços a<l strictos á Directoria 
do Armamento. O produoto, ou os sal<los resultantes de. taes 
operações, , serão · recolhid_cis 20 ,Th rsouro, . dentro ·do. prrzo le
gal, podenrlô o Governo abrir credilos, ·no· limite maximo das 
sommas recolhidas, para o fim de executar· a ·melhor instal
lação ou ,provimentó a que se t-e!ere · o . final da p~imeira 
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parte desta alínea. No caso de permuta, os bens serão pré
viamente avaliados, e . -o respectivo termo será publicado du
rante 20 dias, 1'indos os quaes será lavrada a escriptura, si 
não forem ao ministerio · levadas objeccões ou protestos que 
<ievam i:;er tomados- em conta, oti proposta. de mais conve-
niente transacção; · • 

VI, a transferir para. o Corpo de Marin-,heiros Naeionaes 
os foguistas contractados nacionaes; qc.e ·porventura o qui-
~erem; . -

VIT, a vender, mediante concurrenoia publica, o mat.e
r ial -reputado inutil, incl:asive navios julgados imprestaveis~ · 
sendo reooJhido, no prazo legal, o producto da venda ao. The
souro, e podendo o Governo abrir cred itos, nos limites das · 
quantias assim recolhidas, para aequisiÇão ·de mater~al des-
tinado ao servico da esquadra; · · · 

VIU, a distrfüuir á Pagadoria da Marinha, até 40 :000$, 
da suHonsignação «Fard~m~ntol>, · da, verba· 8"" "Materia~. 
para ajustes de conta3, de fardamento; em dinheiro. durante 
o exercício ; ·'C ' , 

IX, a-rever as· tabellas de diarias e de ajudas ·de custo do 
Exercito . e_ da Armada, pondo-as em harmonia com. a natu
r eza das funcções . t.echnicas, cómmissões . e serviços desem
penhados pelos respectivos officiaes, de modo que as ván ... 
tagens para off iciaes de terra e mar, de igua! patente, em 
funccões cle categor.ia .i.dentica, resultem as mesmas," tendo 
em vista~ ein cada. caso, · as gratificações de outra. natureza 
que aos m~smo:~ couberem por lei; 

. .Art. · Os officiaes que exercem funcção de cargo inhe
r ente á patente mai..~ elevada só perceberão a gratificação de 
que trata a segunda-parte do art . 3° da lei n. 2. 290, de f 3 de 
dez·embro de i910, quando forem providos nesses cargos em 
virtupe de portaria, . ou designacão em cordem do dia>. 

§ 1." N~nhum officiai poderâ receber mais de uma ajuda 
.. de custo de um Estado para outro ou para a Capital Federal. 

no mesmo anno, salvo por motivo de promoção e con~equente 
transf erencia. · · 

§ 2 ." Não haverá ajuda de custo para as localidadea do 
Estado do Rio de Janeiro, .proximas á Capital, a menos de um 
dia de viagem por . mar. 

ArL Para a ex:ecucão do que dispõe o 1lrt. 43, n. V, da 
lei n. 3. 454, de 6 dê janeiro, poderá o Governo abrir creditos. 
até o maximo de 200: 000$, para eustêar as des11ezas de ada
pt.a~ão ou preparo dos terrenos a que -se refere ,_- allud.ida 
autorizacão, no sentido de au~erir, das oper·acões sobre elles, 
maiores vantagens ou lucros. · 

_ . Rio, 10 de agosto de 1920 ~ - Carlos de Campos, Presi .. · 
rlente . - Octavio Manqabeira, Relator. - Oscar Soares. -
Joaino Araujo. - . IJalthazar Pereira. - Pacheco ·Mendes. -
Carlos. ~~a~miliano. -· Souza .Castro . - · Sampaio Correia. 
- A:.· Carlos:. - Alberto Maranh,ã.o ~ - Octavio. Rocha.'.· .. . 



Cânara dos DepLtados - lmP'"esso em 23/06/2015 14:34- Página 25 de 97 

. SES::i.fo E.:'II i1 DE .'..GO$Tü l>E H,l·:!O 

:..; . .:W3 - 1~.2U· l . 
• 1luillla 1·ei.:ogo.1· v a!"l . . )4 da l&i n. 2.z!JU, lle 13 de de::.embro· 

de -19.f O; com: . parece1· contrario da Co-mmissão de Fi
nanças 

(Vide :orojeclo n. 393, de 1910) . 
A lei n. 2.290, de 13 de· dezembro de 1910, ora regulà

dora. dos vencimentos militares, modificou fundamentalmente 
o regimen ·até então em vigor sobre · esse irnpoi'lante a.s-
sumpto. .1 

Esse regímen. cujo- assento se encontra na lei n. 1.-473, 
<le 29 ' de j aneiro de· i906, formava · os vencimentos com ' as 
parcellas provindas do soldo, da etapa, da gratificação do 
posto e da gratifícacão de· funcoão :- systema extravagante, 
de inconvenientes grapdes e contiinuamente aponta.dos. 

A leí ··de 1910 ;poz termo a esse regimen, adoptando pàra 
os vencimentos militares o criterio dominante .para a · con- . 
~tituicão do dos civis - ó ordenaJo e a gratificação, sendo · 
esta a metade daquelle . . . Em os novos venciment.os, com
postos .de soldo e gratificacão, se énglobam, ·soldo, · etapa, ·gra-
tificaf.)ãO de posto·. e gratificação de funcção, o qUe foi de 
grande e incontestavel vantagem para o militar, sobretudo 
com réf erencía á. reforma e ás licenças. . , 

Na parte relativa ao soldo -:- a mais relevante ...;_ a. al
teràção fixada na lei de 1910 importou, sobre as tabellas de 
1906; em notavel augmepto, faeil de verificar-se pelo se- · 
guinte cotejo; . 

;\ia.rechal ou almirante 
General d.e divisão ou .· 

vice-almirante. 
General. de brigada ou 

contra-almirante . 
Coront?J~u . capitão de 

mar e guerra . ·. 
'J.: t.?uente-coronel ou ca

.pitão de fragata. . 
i\!ajor . ou capitão de 

corveta. · . . . . . 
Capitão ou capitão,..te- . 

nente . . . . . . . 
1 • tenente <lo Exercito 

ou da Armada. 
2º tenente do Exercito. 

ou da Armada. . 

Tabella de i 906 
Soldo G;at . . 

1 ;000$ 50(}$ 

SOO$ 400$ 

. 600$ 300$ 

400$ 200$ 

320$ ·160$ 

280$ 140$ 

·2<)0$ 100$ 

140$ 70$ 

120$' 60$ 

Tabella de 19t O 
Soldo Grat. 

f :866$666 933$334 

1~566$666 783$33, 

1:266$666 633$334 . 

966$666 483$334 . 

800$000 q00$000 

633$·333 316$667. 

500$000 250$000 

. 383$333 191$667": 

. 300$000 15ú$0UQ . 
Coü~p2Í·ando-se soldo e_..grat·ificação no r~gimi."I'.!- ·ele ·1906 

r~. no de 1910, verificam-se as relevantes diff e.rencas que· ó' 
seguinte quadro apresenta: · 

C. -Yol. V. 26 
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~eis ns. 247, de 15 de dezembro de 1894, e i. /173, de 9 d~ 
. ~ janeiro de 1906 - Lei n. 2.29~, de ·i3- de dezembro de 1910 

Postos ·vencimentos Vencimentos 

Marechal ou almirante 
General de divisão '>U . 

vice-almirante • • 
General de brigada ou 

contra-almirante . 
Coronel ou capitão tle · 

mar e . guerra • • . 
Tenente-eoronel ou ca

pítão de fragata. • 
l\lajor -OU . capitão de 

corveta. •••. .• • 
Capitão ou capitão-te

nente • . • • • . . 
1 • tenente do Exercito 

ou. da Armada. . 
~ tenente do Exercito 

· ou da Armada. . 
Alferes - alumno ou 

ruuda-marinha. 

! :500$000 

J.:200$000 

90()$000· 

600$000 

48{}$0'00 

420$000 -

. 300$000 . 

210$0.00 

180~000 

170$0-06 

2~800$000 

2:350$0(.0 

1.:900$000 

1 ::450$000 

-1:200$000 
·:l 

950$000 

750$000 

575$000 

450$000 

400$000 

5:~60$00~ f2:$25$000 

D if ferenca. 
para mais 
1 :300$000 

i :i50$000 

i:OOO~OOO 

850$000 

720$000 

530!000: 

450$000 

~f5$000. 

270$000 

230$000 

6:865$000 
----

Foi ao. decretar. o novo regimen, de · ineontestaveis van
tagens, para. o ·militar, sobre a lei de. 1906, ·que o legislador, 
certo no proposito -de não as conceder além de um certo li
mite, mui deliberadamente prescreveu que o augmento do 
soldo não acarretaria o augmento proporcional das pensões 

· de meio soldo e montepio. A par disso, e para compensar o 
Thesouro dos encargos a maior, sobre ella lançados, mandou 
que a. contribuição formadora do ·montepio fosse descontada
mente em vista o soldo augmentado, e não o antigo. O pro
jecto inicial da lei àe f9i0 é fundamentado com- algarismos 
pelos quaes se , procura mostrar que o desconto pela nova . 
f 6rma. concorreria para e~a comp~nsação ; incluiu, nor isso, 

· en um de seus artigos, a disposição, mantendo-a. êm todos 
oq . tramites -da . elaboração· legislativa após . modifical-a para 
melhor, no parecer da Commissão de Marinha e Guerra do 
s·<'nado. e adoptando-a por fim, como parle integrante da. 
lei,. o art. 34, com os .seguintes dizeres :. «0 des~onto de um 
dia de soldo para· montepio será feito de 'accôrdo com a ta: 
bella A da presente l ei; m as. nada fi ca alterado -por · esta le1 
quanto âs· pensões, tanto de . moll'tepio como de meio-soldo 
cque contir.úariam; assim, ·a· ser' pagas de accôràcr com a . ta-, 
llella então vig-ente: a de i906. 
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O· projec.to Sf?b.re q~e se escreve este parecer visa re
vogar esse d1sposü1vo, .procurando, portanto, que se conceda 
agor-a o que o legislador de 1910, não obstante suas notorias 
e jus tas symp~lhías pela situação militar, expressa e perem-
ptoriamente negou. · 

O prôj$Cl.O êstabeleée em· summa; . 
1º, que a pensão de meio-soldo seja paga - de acc6r:io 

::oro ~ íabellá de vencimentos de 1910; 
Z", que :;e accôrdo com essa ·mesma. tabeIIa seja paga a 

~ensáo de monlepío; . . 
3º, que ..o pagamento pela fórma exposta seja. feito não 

só de ora avante, mas tambem retroaja, de modo a aproveitar 
e:;; herdeiros dos officiacs que, ·ao tempo da tnorte: estives· 
sem no . goso dos vencimentos da rP.ferida tabella de HHO •. 

Examinemol-o; com esse desdobraménto, em o seu as"". 
pecto financeiro, isto é, quanto aos effeitos delle deJorrentes 
para as finanças pu'blieàs .. 

As pensões de meio-soldo. são pagas presentemente de 
accôrdo com a. seguinte tabella: . · 

Marechal ou almirante . . ........ : . .... . .. . 
General de divisão ou vice-almirante .. ... . . . 
General de brigada ou contra-a lmfrantu, . . • .. 
Coronel ou· capilão de mar e guerra. . . ..... . . . 
Tenente-coronel ou . capitão de fragata . .. .. . . . 
M a.jor ou capitão de · corveta .......•........ 
,., • 1 ""0 ap·t-o ienenl l,:ipha ·,ou e za -L e ••••• .... • ... . 
.Pz- imeiro-tenP.nte . • • • ••. : . .•• . ••..... . . . . 
Segundo-tenente. . . . • • " •...... .. . . ....... 

500$006 
400$000 

. 300$000 
200$000 
160${)00 
140$000 
i00$000 

· 70~000 
60$000 

1:9308000 

Pelo prnjP.e!o pnss~Lrno essas mesmas pensõe1 a s~r pa .. 
. :;as de nccõrdo com a seguinte: 

Marechal ou almirante . . • • • ....•••.•..••. 
G1meraf de divisão ou vlce-alm irante .•••••• ·~ 
Gr·r.era! de brigada cu conlra-aliranLe . .. . . : . . 
Cr-ronel ou capitão d~ mar .e guerra ..• . ... .- •. . 
'l'encnte-coronel ou capitão .. de f ragata . .... ~ .. ~ 
~\Jaior ou capitão de corveta . . ..... . ...•..• . ..• 
C;·,pitão ou capitão-tenente . . . • . . .......... 
Primeiro-tenente • . • · • . ...... .• . .•• .••• • · • 
;:.c;undo-tenente . · ....... . ... . ... . .. . 

933$3:!3 
183$333 
633$333 
4S:JS333 
400$000 
3tM661 

·:250$000 
191$667 
i.50$000 

4:H1$666 

A eoml)ara~ão entre uma e outra tabe1la mostra _que · o. 
au;rnento~ pelo projecto, se dará ~m proporção de quas1 90crq. 
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para o posto mai€ alto, de mais de 90% para .o segundo posto. 
excedendo de 100% em todos os demais postos, e, em alguns. 
{{,, 150% . A -despeza total annual, dessa origem, terá. assim: 
d~ ser augmentada, pelo projecto. P-m mais do dobro . 

. Em 191.S - anuo a proposito dO" qual foi possivel ao 
Reiator alcançar dados, importavam em 3. 7i9 =405$023 o dis
pendio com essas _pensões. Admittind.o - hypotheso favoravel 
ao Tbesouro e pouco provavel - que essa despeza não tenha 
cresc_ido, o projecto, duplicando, peio menos, as pensões, de
termmará para o Thesouro o Bncargo de outro ts.nto, elevan-
do aquella cifra a 7. 438 :8!0$046. · 

Quanto ao· mcntepio, a J)ensãó, nos termos do respectivo 
regulamento - decreto n. 695. de 28 de agosto de 1890 -
correspondP. tambem á metade do soldo, devendo este ser con
siderado sobre a base da tabella de 1906. A pensão pelei mon
tepio é, assim; de quantia igual á do meio-soldo, elevando-a. 
o projeeto, portanto, na mesma proporção ·da outra, o ºque 
importa.rã ffaar as duas pensões, sommadas, na total-idade do 
solda-act1tal, e que consta da tabella acima, de .f9.f0. 

E:i;n 1918 a despeza total de pensões do mo·ntepio militai· 
- Marinha e Guerra - montou a 3. 653 :587$043. O ·pro
.i~cto teria de elevar essa despeza a 7.307=174$086. Somma
das as parccl1as dr: meio-soldo e montepio, e tomada por basr. 
a despeza. ,fo t 9:1 S, t.er-sP--ha que. mantida a · 1ei _actual, a 
d~!',peza annnal import.n cm 7. 372 :992$066. Pelo prcjecto ella 
fod. dr. ~l"r. no minimo. de 14. 7-i5 :984$132; e diz-se no mi
nimo po1· opt.imisrno, porQuP- o augrnento entre a tabella v.l
gentc '~ a qu" o projccto jnstitue é, na média e em conjunctc·. 
mai.or de 120 '°"· . 

Quant n 6 r1:1troacUvidade do dir.iositivo do projecto, para 
n fim º" <Jlrn as pensões se.iam calculadM, de accôrdo com o 
no\'o l'rit.crio, a pari.e de 1910 - isto é. ha dez annos - ~ 
pos~ivcl f.nmbrm precisar a cifra do onua que recahirá sobrr. 
o Tlrnsouro: bnism que se conhel}a quanto foi dispendido a 
titulo oc montepio militar desde 1911 até hoje; o onus resul
tan!.r. do pro,jecto, isto é, o accrescimo. que o Thesouro terá de 
pagar pela revisão das pensões, ·será Igual á somma qu.e hou• 
·ver sido dispendida. _ . _ 
· Eis, a partir de 19H, até 1918, segundo mf~rmacoes. da 
Directoria da Contabilidade do Thesourc·, em CUJOS dados .se 
baseiam todos os algarismos deste parecer, - a despeza feita 
com o montepio militar, Marinha e Guerra. 
19f 1 .• • • • • • . . .... . . 11111' • ·: 

f 9i2 :. • . • . .. ·.•• • • :· • 
19t3 ... .. . ....... ~.- ... , .. · .. 
1914 .. .. . . . . .• •. ·.·. .• .. 
1915 • • .• • • • 
1915 '• . • • . •· .. 
19:17 • .• • • 
1918 • • • •· • ·:· • • . •• 

,. 
:rotal •. 

2.789:~75$848 
2. 948 : 5 t9$305 
3.!00:845$059 
3.284:404$516 
3.473:54i$08!l 
3 • .U0:783$656 
3.659:704$620 
3.653:587$040 

. 26. 320 : 861$09~ 



Câ'nara dos Depttados - Impresso em 23/00/2015 14:34 - Página 29 de 97 

,.. stss . .\o EM 11 . DE· AGos·ro DE I9:2o 

O enca:go que o pr~j~cto accarreta para o Thesouro, em 
c9nseq~enc1a da retroact1v1dade a 1911, é, attendidas as pen
socs ate 191~, o da ~omma apontada, isto é. de 26.320:861$093, 
que mo~.tará a mais de 30 . ooo :000$, !evado em apreço o 
anno ultimo de 1919. . 

Resumind~: o ,..Projecto determina, por anno, uma: 
despeza a maior de / • 372: 9!J2$066 e for~a o Thesouro a pa
gar, de uma s6 vez, mais de 30.000:000$000, 

.Na :;ítuação actual das finanças publicas - quando a 
receita e menor em 100.000:000$ que a despeza proposta 
para i921, e quando o Thesouro, nos ultimos annos e no cor
rente, tem sido forçado a recorrer a contínuos emprestimo~. 
parece, dadas as consequencias expostas, que· é inacceita.vel 
e projecfo. · 

Para dissipar illusões sobre as rendas dos montepios . 
que muitos julgam compensadoras da alta somma em que · sé 
expressam as pensões, é opportuno divulgar .neste parecer os 
respectivos .Qlgarismos. · 

Eil-os desde 19H · até 1918: 
19~ t • • '.. •. • ...... ........ .. ..... ..... . 
1912 • • • • . . . .. ...•. .• ... ....••.•••• • 
1913 . . . ....... ........ -.. -...... . 
:i 914 • • • • ......•...•........•...• . . · 
19i5 
1916 • 
1917 

.. '• ~ ........ •·• .... ....... . . •."" .. ... . ,• ................. . 

.... ... . ' ...... • ' • .... .... . 
1~i8 . . . . ..... : ... .. .................. . 

>r-ntai • . . . ........ ~ .... . . ..•.... .. . 

i . 0()3 : 858$492 
i.095 :815$420 
t. t.U :8?9'339 
f .t82:356*f75' 
f .228':t328t.IO 
f .188:729$748 
f .209:l553'822 
i . 22i : 982$857. 

~.212:307'994. 

Balanceada a somma desses 'oito annos com u despeza. do 
pensões nesse mesmo tempo - .26. :120 :861$0!>3·, - v~rifiM-~P. 
que o 'fh (~.souro pagou mais. du qu1i rcw.cbnu. 17 .04.8:G53$099. 
--ResuHadn dn or-g:mizadio defeituosa do mon,tepio miUtal', 
<'i'SP. deficit. me.~mtl munt.idn. :t contribuicú.o e pensão vigentes. 
terú de crescer contin uani'enf.f'. (t ~ümelhancu. do que occori•e 
~om o montepio civil, cuja sftuacão neficitarfo, por isso que 
<'lle abrange maior n,umero d0 iutl~rcssados. ainda é mais no-
1 n.Y~l. bav~ndo sido nesse mcsm11 t.empo, de 21.270 :~0~$623 a 
tr.ecita. e de ·i~). -iS3: 092$7311, a despeza, com o dP-ficit, po:i-
t.anto. de 28.212:/i&>$11·1, eontra o Thesçn~ro. ... . 
. O montepio militar e o I!ll?Dtepío. 01v~l, ~neram, pois, e 

'!'hes.:mro, em virtude da orgamza.çao àefe1tu(}sa de um e de 
.-iu\ro a partir de HH 1 até 1918, com a alta sonuna .·de réis 
'15.261 :03.9$2!0; que - questão de t.empo, tocará. a cifras que 
<!SSombram. si . ti.m e outro não soffr erem reforma, que, ao 
l'.ontrario d.o ponto de vista do projecto, augmentc . as eontri
\mi~ée-!'; ~em accrescer proporcíonalmenie. a~ p~n~ões. ~er
rip~fo a esse pensamento o projecto relativo ao c1v1l, · enviado 
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re~e>ntrmepte, go Cçmgr~sso, N~cional pelo Presi.4eate da Repu..: 
:bh

1
!!!l. ~leva .PlF8: 5 % êf)hre o ordenado a contribl.1içíie µie~s~!. 

ss. 
- · · · Mas, em favor do projc.cto invoca-se um fundamento ju· 
ridiro : o dísposto no art. 18 do decreto n. · 685, de 1890' que 
prnS"crev~~ fosse a pemuío eaual •<.i.o meio $oldQ na razão do 
:~uol se r.:ontrihuis.~P. para o montepio. Ha para considerat', 
porém, qtrn naifa obstava a rnod1ficac.ão de~se dispositivo 4esde 
tll'Ç ~f. re~peitasse a tabella a que elle ~e referia; e ís~o acon
feeeu, flavendq o legislativo de HHO, ao augmeptar os vep.ci -
1J1enfo$, se limito.da 3. dispor que apenas esses, q~ ng?Jos ven..,. 
t:imentos, não se~~iam levados ·em conta . para ?- pensão, man
tida [lorP.m, cm toda a pienitude, .a tabella do citadQ Qegl.'et.o 
de 1890. . · · 

E' certo, qu~ a propositg ào moptepfo civil o Suprem~ 
T-rihm1al tem llee~d j do que ~ pens;io é sempre· i:;,ual â metade 
do ordenarte. Mas, além t!o que o aspecto jurídico em um 
caso não é o mesmo do outro, o Con~resso Nacio-qal não votou. 
ainda lei alguma ~<meralisando a situacã'o ·que para cada es
prcie foi cre;:tda p~los arestas do 8upremo Tríbunal. A me
did~ yqtada pelo C01g:yesso, certo, sob a pressão dos gr~ncjes 
enr.at•ges que de semelhante jurisprudencia resultariam para 
c;i 'fhesóuro, ·foj a ~uspensão, a partir de f 914, · de J10Vas 
imeripções ao montepio civil. o que, com o milHar não a,eon
~eceu; ~on.Hn\lando . inteiramente permittidas novas admissões. 
1A Commissão t.em pendendo de seu estudo e parecer a reorg~
nh::i.~ão ~ó montepio civil. Ao r esolver sobre esse pro.iecto terá 
ella ·o mom~nto opportuno nura, fundindo em um só, os dous 
zponl P,pio~. dar-Ums org':n1 izn(;ão condigna, procurando bem 
conc~iliar com os do Thcsouro os interesses dos conlribuinles . 

A f.é es:;e momc>nto. e pelos r elevantes motivos expostos. 
entenàe a Cornmis~ão qne não convéJ'l1 modific~r o re~ímrn 
:relativo ao · m orú ppio rnilif ar, opinando, assim, pela rejeição 
Ço p ·r-.ieclo: emhur:i r.riteniia que foram int ~iramrnte Iouva
v éis· ós proposil.o:; que o ci r. termfnnrnm, quaes os de nssegura:
melhores condi<;ões dr vida áf' viuva:::: e aos filhos de excel
l~P,tes seI'vi dores ''ª Patrfa. 

Sala das Commissões, G dA agosto de iü20. - Ca'T'los de 
CRmnc•$, Presi<it>nle . -. .4ntonfo C(lrlns, nelutor . - Oscar 
.t(nm•rs. :-:-- Octavfo Monqabefrri . ...,.,.. .Tosino de Arau.jo. - Bai
thnzar Perefra~ · .,_.. Pacheco Menrfes. -- Souzq. Castro. - Sam-
1Jaio Corrêa . ·- . A.l~erto. Mararihii.o. . 

E:tp~icaçqq de 'POto 

A impertinencia do meu i;edido de vista cio parecer qo 
nobre Relat.oi deste prô.iect.o só é justificada pela necess1-
àaàe em que me acho de expHCfir O me.a voto em .tãq rele
~~*~ . ci~e~tão é pel~ tol~r~P:ÇÜ\ go re~~qgq l_te.~{LtQJ:' s~i:p.~pe 
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m~nifestadn com a sua reconhecida bondadei, . para eem o 
autor desta e:x:plicação de voto . . 

Tratando-se de. um assumpto de a~ relevancia e que, 
infe.lizmente, ainda não foi resolvido peró Poder 1'agislativo. 
por uma inercia injustificavel, recebi com peza:r o voto do 
nol:ire Sr. Antonio Carlos contrario ao projecto Evariato do 
Amarai, ~em vir ;icompanhado de uma providencia constru-
etora. · . · 

Concordo que o projecto não póde ser acceito como está., 
porque elle visa dup1 icar a pensão do montepio e o meio 
soldo sem dar a 'providencia consequente sobre a renda que 
deve fazer face a essa nova e importante despeza. 

Entendo que é necessario reorganizar os montepioa com 
a maxima urgencia uma vez que não é possivel extinguil":"os, 
por u:p1 grande numero de razões de ordem moral que devem 
pesar no espir ito do legislador. 

Os montepios representam para os funccionarios .civi.a e 
militares, em geral paupe:rrimos, · o unico recurso de . qu~ 
podem lançar mão para garantirem, por morte, a subs1sten,
cia mat~rial de sua$ familias . Extingui1-os aeria deshumani
rlade, rne~mo porque os ~eus pequenos vencimentos não per
miltem accumular riqueza, nem as exigencias da profissão 
deixam margem a que po:;sam, paralellamente ao exercicio 
do cargo publico, trabalhar de modo efficiente á economia. 

A situação actual destas instituições póde ser perfeita
mer:te norinali~ada, não como propõé o illustre Relator, anr· 
~ment.al).do as contribuições, sem accresr.imo proporcional de 
ncculio. · · 
· Esta solu<>ão niio póde servir porque oneraria extraor
<linariamente o.s contribuintes; para poderem legar aos seus 
hrrdeiros uma pensão razoavel era mistér entrarem .com uma 
confribnicilo muilo pesada. s~m o que, dcmois de um certo nu ... 
mero de annos. se pronunciariam os deficit~. 

A nnica soltu}iio do prohl<'ma res ide na adoptada por 
insl it nir.üc5i conJ?enerf's em fr:inca prosperidade, como a dos 
-.;::r.r,·idorcs do Ji:stndo. do Club Militar: ·do Montepio dos Fun
'~Ciorin.l'io~ do nio GrandP. do Sul e ontras · que sei existirem. 
Info,·ma o Sr. OScar Soare~ que na Paraohyba o montepio está 
tambF>m emancipndo e r.om saldo. -

O <'m!.lrego dos <'·:triita"s das contribuições em empres. 
Umos. nufcrindo Juros. é um recurso de primeira ordem e 
::!ló uma providencia dP. mnral. capaz por si só de libertar o 
funccionalismo da agiota~em negra. · 

São meios seguros de enfrentar com suceesso o impol'
tante prohiema, sem t.ermos necessidade de recorrer ao au-. 
gmento geral das conlribuições, exageradamente, one~Il.do · 
por demais o funccionario 011 o militar .. 

:Pode.r-sc-ha elevar a pensão, que é presentemente exi~ 
gua. ·e até irrisoria para altender ás necessidades de uma 
familia, em uma época efll que a subsistencia maLerial, de
clara o Governo pela sua Estatistica Co~ercial, tornou-se 
:tres :vezes mais cara. 
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, ' 

Embora o Relator seja optimista com relacão ás vanta
gens conr.edidas aos militares de terra e mar, considerando-
os muito bP.m renGnerados, eu peço licE:::ica para discordar 
de sua opinião e declarar que o qu_e percebem actualmente os 
nossos officía~B nos differentes -postos da hierarchia militar 
não corresponde ás suas necessidades. · 

Um general de brigada ou um contra-almirante, porta.
dores de uma das mais altas patentes do Exercito ou da Ar
mada. teem de vencimentos geraes apenas 1 :900$. auantia. 
com à qual devem sustentar suas familias, muitas vezes nu
merosas, e custear uma representação onerosíssima, por-que 
geralmente occupam posicões de destaque e leem obrigações 
com custosos uniformes. 
,, Um director de banco percebe 40: 000$ por anno ,,.e mais; 

.um Deputado ou Senador, quando tenha apenas o subisidio, 
tem difficuldade em manter-se coin elles tão sómente, dada 
a representação a que .é obrigado; o director dos C:orreios 
ganha 2, :000$ mensaes; o director ,dos Telegraphos o mesmo; 
<JS tlirectores de estradas de ferro 3 :000$; o inspector de 
obras contra .as seccas e o de a~as do District9 Federal, 
27 :OOQS por armo; os ministros do Tribunal de Contas réis 
30 :000$-por anno; etc., etc., ás vezes sem tempo algou.m de 
serviço publico. . 

Um guarda-livros bom ganha 1 :500$ por mez e qual
quer operario d~ ·t • classe ganha mais que um 2' tenente dr, 
engenharia. .· . . .· 

Todos esses flineeionarios são pagos de accõrdo com seu3 
serviços e responsa:bilidãdes, i:- longr de mim 'arguir de exag
gerados seu3 vencimentos. 

O !Exercito e a Armada teem patriotismo suf!ieierit~ 
para sQffrer resignados as necessidages que os assoberbam. 

· Em questão de familia, porém, o caM muda de figura: 
suas preteneões serão, dentro da lei mas sem vaccillaÇões, en
caminlu1das no sentido , de suas sagradas e justissimas aspi-
raçõ,es. , 
· Varios projectos sobre montepio teem sido apresentados 

ao Congresso e nenhum delles logrou ser , estudado conve· 
nient.ement.e. 

Chegou, porém, o momento premente, decisivo, em que 
a situação cí'<!ficitaria dos montepios exige uma solução im· 

. :media ta. 
No Senado ha um projecto, recentemente apresentado 

pefo Sr. Senador Pires Ferreira, que. modificado, vae sol
ver· a questão pelo lado dos militares, sem onus para o The-
souro: ' 

li'oi feito de collaboração com um dos mais distinctos of
ficiaes. o general Vasconcellos, engenheiro e professor de rna-
thematica. - ·· . 

. O proprio Governo, antes ·mesmo do pronunciamento do 
Go~n-resso, já mostrou ~ necessidade de reorganizar o mon
tepio c.ivil e militar e nesse sentido enviou á Gamara um 
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SEss'Xo E~T 11 DE ~~GOSTO DE 19'20· 

prc,iC'cto no qual collaboraram todos os directores de contabi__,, 
!idade o que ainda não é ionhecido, porque sobre elle é guar
dnào siçillo, não aei por que. 

Na sua exposi0ã.o de motivos o nobre Ministro da Fa
r.rnda alvitra a movimentação do capital das contribuições, ~ 
a ~reacão. de orgão especial com a necessaria autonomia •ad
ministrativa. 

Talvez fosse até opportunidadc de fazer do seguro de 
vida monopolio d·o Estado .. ~ssa medida P. a de particip1lção dos 
! ur.ros dos operarios nas industrias que movimentam e fazem 
pro$perar, talvez soluccionassem em parte a· profunda separa
eão de classes em que a sociedade ameaça dividir-se, pel!l 
odio dos pobres aos ricos, nem sempre os mais virtuosos, nem 
~empre os mais dignos do bafejo. cego da fortuna. 

São questões importantes que refiro de passagem e sem 
maior exame. A~signando o parecer do nota~l Sr.· Antonio 
G::irlos ô faço, pois, quanto á conclusão apenas, para diseor_., 
dar do modo de agir de S. Ex., destruindo sem construir .. 

Sala daR Commissões, 10 de agosto de 192Q:. OctavirJ 
Rocha. · 

PROJ'EarO~ N .•. 393, DE 19!9 
..... 

Art. 1.º Fica revogado o art. 34 da lei n. 2.290, de f3. 
de dezembro de 19Hl. 

Art. 2. ~ A pensão de montepio passará a ser paga da 
1lata desta lei em Gleante, de accõrdo com a tabella A da lei 
n. 2.290, de 13 de dezelllbro de 19i0. 

Art. 3 .º As disposições do artigo anterior abrangem os 
herdeiros dos officiaes qpe, ao. tempo da morte, se achavam 
110 goso dos venc.:imentos da referida tabelia. 

Art. .L º Rev:ogam-se as disposicões em conLrario . 
. Sala das sessões. 6 c!r. outubro de i 91. 9 . - E1Jaristo 

A·1nm·al. · 

DOCUMENTO EXPLICA'l'lVO 

O árt. 34 da lei n. 2. 290, de 13 de dezembPo de HHO, 
diz : 

~ 

~o desconto de um ciia de soldo pa-;-a montepio será. feito 
1 lo aceôrdo com a t.abella A da presente lei; mas nada fies 
alterado por esta lei quanto ás pensões, tanto de montepio 
··omo de meio soldo, qu·e continuarão a ser pagas de accôrdQ 
•'.om a tabella ora vigente (de 1906) seguinte: 

Tabella A, peÍa qual é descontada a ~ontrihuicão: 

\Iarechal ou almirante. . ............... ·- ... . 
General de divisão ou viee-almirante ........ . 
General d~ brigada ou contra-almirante ..... ; . 

'1:$66$666 
1:566$666 

. 1 :266$666 
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Coronel ou eapitão de mar e guerra .. y • • •• ~ . 

Tenepte-çoroncl ou ~a pitão de fragata~ ..••... -
MajcI' ou capitão de corveta •. ••.•.• - •.•.•••. ··: 
Capitão ou capiLão ... tenente ..••• • . • .•••..•.• · .. 

. Primeiro-tenente. • .. . . .. . . : . • , . .. . ......... _ . 
Segundo.tenente • • .....•.... • .•.•• _; •• _. .••• .. -: 

. . 

966!S6M 
8'008000 
6338333 
~)'00$000 
383$333 
300$.00ú 

Tabe!la de 19Q6, pela qual são pagas as pensões,.. embora 
a çontribuição seja em razão da t abe!la supf~rior (e é ahi aue 
está a injustica ciue violou o dispósto n o· art. 18 da lei ríu ... 
mero 695, de 28 ·de agosto de 1.890, que instituiu o montepio 
militarj : 

... ·· 

Marechal . . ..•. ........ .......•... ~ .... .. . 
Gen'eral de divisão •...••.•.•••.... · ....... . . .. 
General de . brfgac.!a .....•....... . ....•. • . . . .• -· . 
Coronel. . . ... ..... . ........... . ......... .. . ... .... ~ 
Tenente-coronel • ... . .... . ..... . .... . .••..... · 
M.~j? J.~ . ................ _,. ........ ,. ... _._ ...... · . ..... .. .. _. 
Cap1tao. . • • •...........•. · . •. ••••• •. •. ; . . . ~ -
Prímeiro -~enente . . . . . ....... ......... .. . . 
Segundo-tenente . . ., ....... ............ . ... . 

i:OOO$ôOO 
800$000 

" 600$000 
-4-00$000 
320$000 
280$000 
-2-00SOOO 
1"40$000 
120$000 

Ntl. Armada os PQ$tos são equivalen,tes: .• - Ev.aristo 
~mal"al. 

N. 204 - 1920 

'Abre o credito s.u.pplem.e,;tar de 352:000$) á veTba 3ª do ·orça-
men.to vigente do M_in·isterio. da Viação e Obras Publicas 

Em mensagem de 31 de julho proximo findo, o Sr . Pre
sirtentr: da Rermhll~a vede ao Cangresso Nacional que seja · 
concedic.1.o an Z..1inisterio <la Viação e Obras Publicas um cre
dito supp1em .~nt ar de 3õ2 :000$, para r eforço da verba (tMa
teriab do referido orçamento para o corrente exercicio, àa 
parle r P,ferente :i Repart.ir)ío Ger"nl àl)S Telegraph0s . 

Esse refo rço de~tina-se á alugueis de casa, transporte e 
material :para. formulas impressas. - , 

Para o exercicio corrente, o Govern~ fez, no anno passado, 
a seguinte proposta: 

'Ajudas de custo, etc . . .•..•..•.••....• :.. •.• 
· Alu::ucis de casa. etc.: .............•..... 
Transporte, ete. · .......••. , · •.. •••..... . · 
Id.aterial evn1 formulas imprt. -; . ,. ..... ~ .. .. .. . 

Som.ma . • .• ~ . . '° ••••• ·•· ........ · ...... : 

27·:000$000 
620: 0008000 
200:00()g(J00 
275:000$000 

.. 

1. i22 :00~_$000 
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-id 

Par~ e~s~~ verbas o Cop.gre.ssa votou exs.ctamente e pe-
oi\!o õo Gov~~íi9. -

Para toda a Repartieão Geral dos Telegraphoe o GoverD,.Q 
propC.z: · · · 
Despeza, ouro ....•....•......... · . . . . . . . . 4!i6 :7~6~666 
Despeza, papel ... .. ·-·......... . • . .. . . .. . 2L 481 :!>25$000 . . . . 

Sobre o exercício- ?.nt~ri9r já o Governo pedia mais 
107: 135$00-0. ... 

O Cúngresso ainda· votou verba maior, ()UC foi a seg'J.inte: 
Despeza, euro •••••••• ~ • • . • . • . . • • • • • • . . . • . 456 :786$666 
Despeza, papel ........... ~. • . . . . . .. . . . . . . 22. 724 :7~0$000 

A~póa ;lSSim foi jp:;uff'.icie:Pte ;i verba \'Oluda. . . 
O C1;mgress9 nã() po!l .i~ çónt?r com o auy,mcmlo despr.9 .... -

porcionado ne alugueis de casa, §:lµe exige um refo.rç9 d~ 
verba áe 150 :000$000. · , · . 

O transporte do pesseal . tambem exii;o um nugmente de ·· 
35 :OOOS, em virtude de remot:.ões e de~ig:iaçüm-i indispensa-
veis ao serviç.o. . 

A lei de licenças ve1u . taro],)~rn perturbnr :' previsão da 
verba destinada a ~mbstituiçõP.·s, pois, os fune~ ionnrios são · 

. iiceneiados com todos os , vencimentos e os 1mh~t ilutos teem· 
di reito a "gratificac:ão da "nova funcção que vün exerc~r: "eQ-i 
vi!t~de Ça afaata.ment<f tf:'m.pprárjo ·do subsLiluic.!o. E~se n::~.Q-
viment.o e~ige ;µin augmcntó de 27 :0{)0$000 . . · 

O crescente movimente q~ J\eparlic:üo 1!n1; 'rPlo[~T<'.lphos, o 
augmento .do · preço qo. papel e a ~xigc>ncia tia novn escriptu
ração fizeram taml:Jern cóm qq.e se lornas~o irnmfficiente p 
credito votaco· pat·a materi~l ~om formula~ impt•o.~sns, a ~i-
gir supplemento ge 150 t000$000. . 

Ccncedido o credito solicitado ficam M~lm nlevadas a~ 
dotações · das sub-eêmsignaÇões citadas dtl' vP.rba 3• - Consf~ 
gnação - Material, linhas·· e estacões: 
Alugueis de essas, ete .••••...• .•.• .. . •... 
Transporte~, etc. . .. .•. · ................. . 
Material Ç91'11. forrpula.$ impress~s .••••.•••. 
Ail!d~~ d~ Qt.J.§t() e y~ntag~ns r~gtJ~~m~nlares 

720:00fl$000 
225:000$000 
'125:000!tl000 

IH :000$000. 
. 

1.li7~:000$000 

. Para ·f> orçamento âe 1921 o Gove~no -propõe~ 
Alagueis de ca.sa, ~te ............... ~ i. ~ .. · 7i0 :OOO!!tOOO 
i:r:ransporte, etc. · ...... ·. ~ ~. ~ ·~ ~ ~ ~.. . . •.• . . . 20r>: 000$000 
l\r:itr.rrnl com formulas ..••• ~ •.••••••• ·....... 375 :OOü~OOO 
Ajudas d~ pusto, ete: ..... .- .. · ............ ." 27 :000$000 

. ~ - . 
. . 

Total. ••.•••.••• .•• ·.·: · :·~·:•· ·. : •••• : i .372 :000$000 
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:: . ANNA-ES. DA CAMAR8 -

. Ha nessa proposta, comparada eom . a despeza real veri
' ficada, uma differ~nça para. menos de i02 :0-00$, que a Ca
mara certamente corrigirá. quando ~studar o orçamento . àa 
Vaição. 

Exposta assim .bem claramente a necessidade dó · credito, 
propomos quP. a Camara a-pprove o seguinte projecto de lei: 

PRO.JEC'l'O OE LEI 
p 

O Congresso Nacional decreta: 
. .Art. L º Fica o Governo autorizado a abrir pelo Minis

terio -àa Viação .e Obras Publicos, o credito supplemelitar de 
352 : 0'00$, á verba a~ - Telegraphos - do orçamento .da des
peza do mesmo ministerio no anno corrente de i 92-0, lei nu
mero 3.991, àe 5 de Janeiro de 1920, art. 52, a<;sint. distri-
buido por sub-consignações : · · · · . 

' ' 
Directoria Geral e "ice-direcforia - Material · 

- Ajudas de custo e ·vantagens regula-
mentares. • • • ... ·- ...................... ;.·. ·:· .' ,27 :'000$00() 
Material - Linhas e estações: 

Alugu.eis de CP ~a . .•...... ~ . . • •.•..••..... •:.•:.:. > •• .-
Transportes. 1 • .• • ••••• : ••• • • • • • • • • • • • • • • • •. 
líate1·ial para formulas impressas ...••••••• •' 

' . . .. 

f50·:000$000 
25 :000$000 

i50:000$000 

Art. 2. º Re'7ogam-'Se as dispo.sições em contrario. 
' ' 

.Sala das Commissões, 10 de agosfo de 1920. - Carlog de 
Campos, Presidente. - Octavio RCícha, Relator. - Oscar Soa... 
'l'e .~. - Josirw de Araujo. - Balthazár Pe'l"eira. - -Packeco 
Mendes . - Carlos Moximilwno. - Souza Oasti"o. ,....., Sampaio 
Corr<~o. - A. Ca1·los. -- Alberto Marankã.o. 

MENSAGEM A QUE SE REFERE· O PÁR.ECER. 

Srs. :Membros do Congresso ~acional - Tenho -ã honrai 
de submetter á. vossa esclarecida consideração a. inclusa ex
posição de motivos ·que me di,rigiu o Sr . Ministro ôa Via
ção e Obras PubHcas, sobre -a necessidade da abertura· -·do 
credito de 352 :000$, supplementar á verba 3i\, art. ~2, da lei 
n. 3. 99t, de 5· de janeiro do eorrent.~ anno, para attender ao 
excesso <ie desp.ezas com os· alugueis de casa, · transporte .de 
pessoal, substitui!:.õe.s. e vantagens regulamentares ·e material 
com fórmulas impressas, visto- ser ·insufficiente o respectivo 

"'- <:redito da vígente lei orçanientaría. . 
Rio de Janeir.o, 31 de ,julho de ·rn20, 99º , da Indepen~ 

dencia e 32" .qa Republica . ~ Epitacio Pessoa. 
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SESSÃO ·:EM H DE AGOS'l'6 ·DE t9í20 " ·4!~ 

Sr. Presidente ·da Republica ~ .rendo o Congre~so Na
cional, ·n~ elaboração da vigente lei orçamentaria, . verba . 3', 
arl. 5li <ià lei n. 3.9'91, de 5 d'e janeiro do çorrente annc, res
tringido os . creditos para · algumas das suO-~consignaçqes. da 
r1~ferida ver'ba, torna-se necessaria a abertura de cr.edítos 
supplementares para attender ao excesso das ·despezas até o 
fim do corrente anno, .no -toLal de 352 :"000$000: O augmento 
:"<>mpre crescente <ios alugueis de casas -0.estinadas ás esta"" . 
~&es telegrapohieas exige um r~forço de 150: 000$, supple
mentàr á sub-corn~ignação «Alugueis de casas, etc.», do titulo 
_jfaterial-linhas e estações. As despezas decorrentes com as 
remoções e designaooes inâispensaveis .ao serviço, com o des
e1n:olvimento das linhas telegraphfoas, justificam -0 auginento 
do credito de 25 :000$. sup1plemcntar á sub-1;onsignação .:Ma-
1.eriab <lo titulei - Transporte do pessoal. As substituições 
imprevistas de funecionarios que entraram no goso de . li'
renças concedidas em -virtude do art. 19 da lei n. 4. 001:. de 
rn de· janeiro do corrente anno, demonstra,m a ne6essidad(! de 
11m augmerit.o de 27 ;000$,. supplernentar á ·sub-consignação 
«:Substituições e vantagens. dos a.rts. 423, 426·, 427 e 428 do 
regulamento», titulo «!Ajudas <le. custo e vantagens i·egula
mentares>. A · sensivel elevação <lo preço do. papel, com a 
c~·eacã.o de novos modelos ,destinados á escriJ.)tin~acão por par
tidas dobradas e o crescente augmento do consumo dos im
]Jressos usa-<ios pela Repartição Geral dos Telegraphos justi- · 
ficam a necessidade ·: do credito . de 150 :000$, supplementar ?~· 
rnb-consígnação ~Material com fórmulas impressas~ · do ti:. · 
tulo <Material - Linhas e . estações». At.tendendo.:..se:_ao que 
fica exposto e tendo-se em oo.nsideraÇão ·à minupio8a infor
mação ,P•restada pela referida repartjção, em oi~icio n : 1.78;2, 
•lfl 16 \lo corrente mez, junto por cc>pia, .Justifica- se .plena
mente ·ó pedido do creditp . supplementar no total de réi:s 
;;52: 000$, destinado ás. sub-c;onsignaoõJes acima ·indicadas, da. 
-verba. 3", art. 52, da vigente lei orçamentaria, e,. assim, pa..:..· 
i·ece-me que o caso deve ser submettido á resolução do : Con.:. 
~resso Nacional. . · · 

Ri9 dé Janeiro, 31 de julho de 1920, 99<> da Indepen-
clcncia e 32º da Republica. - . J. Pires do Rio. ·· 

~. 20f' - · 19'20 

Ab1'e o credito· especial de !í9:933$74·7 pm•a pagamento ao 
tenente · Plínio Gravam,. em viTtude · de · ·senten~:a ;jiuli-
ciai~a · 

. . 
. O Sr • . Presidente da Republica, em mensag-em de 2Z de 
.1 ulho findo, pede ao Congressa autorização · para ser ' aberto, 
pelo ·Ministerio da Fazenda, o credito de 49 :933$7 47 . . desti-
11ado ao pagamento do . tenente do Exercitq Pliniô Gravatá, 
que obteve sentença judic1aria dé ultima instanci:i. ~nnul
la.ndo o deoreto àe. sua reforp:la e cbncedendo..;Jhe ainda toda~ 
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as vantagens -da. promoção ao posto immediàto. Os intP.re~ses 
da União foram defendidos· com o emprego de todo~ os meio~ 
legaes. As contas da carta precato-ria do Ju1zo Federal d i: 
'Pe:rnambueo. deoois do exame e emendas dn. Dir~cloria cta 
Despcza do Thesouro, fixaram a somma liquida apurut.lu, fe.i-

. tos os desconLos de contribuibões de montepio ·e imp,1stos so
bre vr.ncimeri tos, no período de 17 de maio de 1912 a 1 de 
setembro àe i9iS~ 

A Commissão de. FinaMas entrega ao voto da Camara o 
seguinte ,projecLCi dê lei: 

O Cong1'eso Nacional <leéreta: 
Arí. Lº Fica. o ·Presidente da· Republica autõritaáo a 

abrir, pelo :Ministerio da Fàzenda., o credito especial de 
49 :·!133$7117, destinado ao pagamento do tenente do Exercito 
Plinio Gravat.á, em -virtude de sentença judiciaria que a.Ii.
nuIIou o decreto de sua reforma e lhe concedeu todas as 
van tagens da promoção ao posto immediàto. Naquellá impor
tancia .iá se aéham feitos os descontos de contribuições· de 
rr.ontepio e de impo'stos sobre vencimentos . 

Art. 2.º Revog;;tm-se as disposições em contrario. 
S~1a das ·Commissões, :10 de agosto de 1920. -· Carlos 

à:e Campos, Presidente. - Balthazar Pe1'eira, . Relator. -
Oscar Soares. - Octavio Jfangabeira. - Alberto MarankáQ. 
- Sampaio Conêa: - Souza Co.sh'o. - óctavio Rocha. -
Ca1·ws ·MaximiU·ino. - ·Pacheco Mendes . - . Josino de Araujo. 

MENSAGEM A QUE SE REFERE O PARECER . . 

Srs. :Membros do Congresso Nacional - Remettendo-:vos, 
. a inch1s<:i exposkão. do Ministro da F azenda sobre a necessi
oade de um ~redito P.spP.cial de 49 :933$7 q7, para occorrer ao 
pagamente do que é devido ao ti:mente Plin1o Gravat.ã, em 
virtude de sentenca ,judiciaria, tenho a honra de· vos solicitar 
a competente autorização para a abertura do credito acima 
ref0rído. 

Rio de Janeiro, 22 de julho de 1920, 99º da Indepen
dencia e 32º da Republica. - Epitacio Pessâa. 

·cxrúo . Sr. Presidente da Re.Jublica .- Plinic. Gravatâ 
itten! o:1 c.c~}.0 contra a Fazenda Nacional. para o fim de ser 
am?i.1liado o ucto do Governo que o reformou compu1scria
m en; e, no l)OSto de 2º tenente do Exercito, bem como lhe 
serem a~.r:eg~n·['.das todas as vantagens decorrentes ·de sua pro-. 
moção ao p0sto iminediato, q!ie lhe cabia por lei. 

A sent r>.nc:.i. de primeira instancia lhe fci :Eavoravel. E o 
SD.prcp~o Tribuna l Federal a confi rmou. . 

. O Juiz federal na secção do Estado de Pernambueo . expe
diu> afinal a carta preca.toria de 30 de abril dó anno findo, 
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c-i:q::isit E:!ado o pagamento de :!5 :984$535, em favor do autor.' 
A Directoria ct~ Desp.-:za Publica do Thesouro Nacional 

..ti1~0rrt ~ou, pcrém, erro na collta, pelo que a precatoria foi 
d1~voh· lda ao mesmo juiz. 

F ·~ adàitame~to á prirnejJ.:·a precatoria, o referido juiz 
r:::P~ Jm nova, oepre~ando o pagamento ·ãa quantia de 
~u.'.;; 17$420, na qual incluiu ·os descontos· que deverão ser 
l ~l~~ s . no acto · do pagamento, por .. ccnstituirem renda da 
Dn« .i.o. · · 

Por diversos· motivos, a Procuradoria Geral da Fazenda 
P~r ilica a impugnou, proponde que o processo fosse devolvido 
zo procurador c~:cc Republica em Pernanibuco; . para serem 
opy )ostos os devidos embargos. · 

A conta voltou, entãc, corrigida peio ·respectivo contador~ 
ra' .faz indo-se a 49: 933$7 47 a importancia deprecada. 

Foi, por isto, mandado cumprir a preca to ria. . 
, 0 pagame.nto, .porém,. SÓ poderá ser satisfeito j)Or meio. 
e:: _u~1 credite. especial, cuja abertura depende de. autorização. 
lf. lgrsla tiva. 

.. P eço, assim a V. Ex. se digne de providenciar no sen- ' 
t:1do d ,e ser 9btida a mesma autorizacão, . · 

B do de Janeiro, 22 de julho de 1920. - Homero Baptista. · ' . . 

N. 206 - 1920 
.fore ·o 'creáito de 10. 766:655$900, snpplementar á_·verba 6" d.O. 

1 )rçam.enfo vigente do .Ministerio da Viação e ObTas Pu
blicas. 

Em mens2gem de 2 do corrente, o Sr. Presidente da. 
Repr Jblica solicita ~l attenção do Congresso Nacoinal para a 
ne0f :ssidade de ser concedido, no corrente exercicio, ·um cre
àit\ > supplementar á dotação orçamentaria da verba 6", I, 
ait . 52, àa lef n. 3. ff9i, de 5 de ,janeiro do corrente anno -. 
Ma tei·ial ·-. c.ornbnstivel, lubrificantes e estopa, na impor
tt,r 1cia de 10. 766 :655$900. 

. Na exposição que apresentou ao Sr. Presidente da Repu .. 
bl: .ca, o Sr. Ministro da Viacão àiz que esse· reforço de verba 
e necessario, em virtude da alta de prei;:os verificada no mer
r:' ,do, alta essa que torncu insufficiente a dotação votada pelo 
.e ::mgresso. . . 

A verba votada pelo Congresso foi de 20. 000: 000$, éal
c ulada nc presupposto de que o preço do carvão e do oleo 
' ombustivel se mantivessem em condicões médias. 

Esse preço de carvão era, em fins de dezembro de 1919, 
~e $ 2! 50 dollars, ouro americano, por tonelada, custando 
J.ssim cm moeda papel aü cambio do àia,. 79$550 .. 

O prece se elevou a 35 dollars por tonelada e ao cambi~ 
í1ct:~al em papel esse pre;;o corresponde a 163$000. 

· A differença é, pois, despropositada. . 
Quanto ao oleo combustivel aconteceu a mesma . coustl) 

f.~n,do augmentado o preço d.e 9150 dollars por tonelada; 
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. \. '~xvo:;1cw ; dt• uÍ.J.l.iYos anll4.!Xa juslifica plenam•cnte <1 
l' l'f'•HTO de Yr rh<1 p ndido r. lacs são os detalhes e:xpostt ')S qu 11 
excus:ido :".~ Lcmu <rnalquer ou tro· argumento por pai ·te da 

... Cun1missün de ~'inanr;as puru r.lueiclar a Camara: 
Co11eedido que ~e.ia · esie t..:redifo terá a E strada de . l!' 1~rrn 

C<~nlral dó Bras il ~t sua v•~rba de eomhustivel augmm 'ltarta 
para :30. OOIJ :000$000. · 

:Na prop1Jf'la <l0 orc}airnmt:ú pa1:;r 1920 o Gov erno pr1 Tpoz 
-111na verba 1JP 16. 000 : 000$ pa1·a combustivel. A CommL ssão 

. de Finn.nç-a~, rnvendo a proposta, mandou augme1 1ttn· 
·1 . 000 : 000$ e ainda assim foi ü1sufficiente. / 

J•ara o rxercicio de t921 essa verba está. dotada º' om 
~5. 000 :000~ na proposta do Governo. . 

. l\forece, pois, séria meditação o problema do combusth ~el 
na nossa principal via-ferrea e razão bastante _ assistia á 
Commissão de Finanças quandc- ha dias assignou o notav el 
parecer o o projecto de lei elaborados pelo Sr. Sampaio Co1 '
l'eia sobre a · eletrificação de algumas linhas e a. reten.çfio d e 
quédas de agua par·a ser levada a effeito a eleetrificacHo d< a. 
linha. Rio-Sãc· Paulo. 

E' bem possivel que, dada a crise mundial de car~vão,; 
JeuhamOi:' de levar a eff eito em curto prazo essa vultt 1osa, 
mas reproductiva obra. . . 

A Commissão de Finanças, dada a . relevancia do pe4 iido 
e sua urgencia, visto a falta d~ credito poder vir a a.ccarl'I etar 
~erio::; males economicos, é de parecer · que a Gamara app:c ·ove 
o seguinte projecto de lei: , 

O Congresso ·Nacional decreta: 
A rt. 1. º Fica. o Governo autorizado a abrir, pelo Mm i.s

i erio da Vlacão e Obras Publicas. o credito de i0~766:655'$9. 10, 
~upplcmeut.ar ao orçamento do vigente exereieio, de- 192 '.0, 
Yl' I'bn li•. r, Estrada de Ferro Central do Brasil para Materi. ai 
- Cornl1ustivel1 lubrificante e e~tcpa (acquisif,lão de lenhi 1., 
rec•~bimenlo, transporte, guarda e supprimento ás locomoti -
vati; car\'ão ; oleo combustível, coke, oleo~ lubrificant6 e es- ~ 
topa). · 

.\d. :.!.º Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala da Commissão de Financas, iO de agosto . de 1920. · 

Carlos de Campos, Presidente. - Octavio Rocha, Relator. 
- Jvsirw de Araujo. - Balthazar Pereira. - Pach.eco Men
des. - Carlos Maxi1niliano. - Souza Castro. - Sampaio. 
Corre a. - Alberto Maranhão. - Octavio Mangabeira. -
Oscar Soares. 

MENSAGE:M A QUE SE REFERE O P~ER 

Srs. Membros do Congresso Nacional _:_ Tenho .. a honra 
de submetter ã. vossa esclarecida. consideração o assumpto 
constante da exposição que me foi dirigida pelo Sr. ministro 
da 'Viação e Obras Pu.blicas, sobre a necessidade da concessão. 
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110 Gotrente exercicio, <le um credito supplementar á dotação 
<n'!}amentaria da verba 6", I - art.- 52 da lei n . 3 . 991, de 5 
r.te janeiro do corrente anno: «Materiab - Combustivel -
lubriflcantes e estopa> - na importancia de iO. 766 :655$900 . 

.Rio de Janeiro, 2 . de agosto de 1920, 99º da Independen-
cia e 32° ·da Republica. - Epitacio Pessoo. · · 

Sr. Presidente da Republica - Em officios datados de ff 
e 30 do eorrente roez, o director da Estrada de Ferr-0 Central · 
do Brasil expoz · a necessidade de. ser aberto · um .... e.redito · na 
importancia de 10.766:655$900, ·supplementar á dQtacão or
çamentaria da. .verba 6ª, I, do corrente exercicío <Material> -
Combustivel, lubrificantes e estopa, - çlada a ·a!ta, aetual
mente verificada .no. mer.carto, dos preços por que tem de ser 
adquirido o ieombustivel ·de que necessita aquelfa 'Estrada, e 
Qtte tornou insufficiente a, referida · dotação. Com effeito, a 
verba votada pelo Congresso Nacional, na importancfa de 
20. 000 : 000$, foi calculada no presupposto de · que o 
pre.;o do carvão 9 .: .... do · oleo combustivel se · màntivesse 
na·~ condições médias, como se verificou no mez de dezembro 
do anno proximo . findo, hypothese .que effectivamente. era 
admissível, ~m virtude .dos _dados obtidos d~ nór;malização, 
quP. cada dia se accentu'a\ra nos transportes. · O preco do car·- . 
vão era. em fins· de dezembro, de $ 2i,50 dollà.rs, oul'Q . a.ni&
ricano, 'por tonelada, entregue no Rio de Janeiro e o cambio 
sobre Nova York regulava 3$700 por dollar; a tonelada de 
carvão custava assim 79$550 ; Actualmente, ao mesmo tempo, 
que o preço se elevou para $ 35 dollars, o cambio ·sobre Nova. 
York baixou de tal sorte que um dollar está custando 4$800, 
resultando destas duas cirGumstancia·õ que o custo offectivo de 
uma tonelada . de carvão, entregue no Rio de Janeiro, é de 
168$, pree-o muito superior aó que vigorou durante a guerra. 
nos periodos agudos . d'a crise de carvão. Ha, assim, a de!pro

. po~itada· diff e.rença de '88$450 entre o preço actue.l e o que 
foj caleulado para a dotaeão orcamentaria. Quanto ao oleo 
t>ombustivel · aconteceu o · seguinte: -0 preço de uma tonelada. 
11n~ P-m deiembro fÓi de $ 25,50 dollars, actualmente se eleva 
a ~ 35 dollars. apresentando assim o a.ugmento de $ 9,50 dol
lars, que a baixa do cambio na proporção acima indicada as
grava de um modo extraordinario· .. A sjmples exposição des- . 
l'le~ factos está indicando que ai VP,rba votada pelo Congresso 
Nacfonal não é sufficiente para o corrente exerci-cio. -uma: vez . 
que o consumo da quantidad.e de combustivel previstá. é obri
gat-Orio, dada a necessidade de se fazer· fae.e ·ao crescente au
:;menlo de transporte. a realizar-se, a menos que não se queira . . 
ne1a rec\uccão do consumo de -eombustivel, diminuir a capa
ridade de. exportação dos productos das zonas servidas .. por 
aquella . Estrada, acarretando-lhes vultuosos prejuizos eco
nomieos e financeiros, pprquanto o consumo de combustivel 

C. -Vol. V, 27 
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por unidade de trafego e atá reduzido ~ mmrmo possivel, , 
procurandO.:.-se, ainda, substituir o consumo !ie carvão pelo 
<ia lenha, em todos os serviços em que isto é praticamente rea-

. lizavel . Torna-se, · pois, indispensavei a abertura de um 
~redito supplementar na importancia de 10. 766 :655,900, 
confo~e a demonstr~çã~ abai%o: 

i) Acguúição de lenha: 

i. iOO. 000 mS a 68800 . • • 7 .i80 :000$000 
Recebimento, . transporte 

guarda e supprJmento · 
áa l o e o m ot ! v a a -
i.to0.000 m3 • i8640. . i.~ :000$000 9.!M:oootooO 

2) Canlfo: 
Americano recebido até 30 · 

de junho da · Coml)&
nhia Nacional de Na-
v.egaoão Costeira -
33.993 toneladas ••••• 

De Cardiff encomniendado a 
F. de Siqueira & Comp. 
- 20.000 .toneladas a 
f.6t$907 • • . • • • ••• • • 

J)espeias_. de · deecarga, re
cebfniento e carga nos 
vagões da Estrada -
20. 000 a 6$0o0 •• • •.• 

Qwmtidade neee·eearia, além 
da encommendada, para 
o serviço do trafego atá 
o fim do snno -
56. ooo toneladas a 

. fGSSOOO ••••••••.. 
Daspezas de· descarga, re-

cebimeuto e carp nos 
vagões d3 Estrada -
56. ooo tonaJadaa a 
1$UOO . . · • • • •••••.•• 

S) Oleo combuaffveZ: 

Quantidade recebida e con
sumida - i2.400do
neladas por • • • ••• . . 

Quantidade encommendada 
para este exereicio -
ts.ooo toneladas a 
i5õ$0® . . . • •.•• .. 

3.638:58i84'78 

120 :OOOIOOO 

9.40a:ooosooo 

., 

i . 820 :OOOJOCO., 

2.599:0008000 '~~t9:~il0 
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i)· Coite: 

Para fundição e carvão de 
forja .. . : . . ....•.. .• 

5) - O"leo: 

Lubrificante e estopa ..... 

Total.. . • . . . . . . 
Verba votada pelo Con

gresso .Naci-Onal • • ; • 

Importancfa e do credito 
sµpplementar necessa-
rio · . . . . . . . . . ..... : 

i93 :8708~00. 

.. 
528:674$650 

. . . -.......... . 30. 766:&55$900 . 

• ••• .••••••• • •! . 20.000:000$000 

' ............. iO. 7.66 :6559900 · 

Tornando-se, pois, indfspensavel a abertura· do alludido
<'redito para o custeio àa mencionada via:....f errea, no corrente 
anno, tenho a honra de propor-vos· saia solicitada ao Con-
gresso ·Nacional· sua conceasão. . · . 

Rio de Janeiro, 2 de agosto de i.920, 99º da Independen~ 
oia e 3~ da Republica. - J. Pires do B.io. . . 

N. 20l7 - .t920 . 

Abre o crectUo e1peci<ü de 8:000$, p!U'a pagamento a loié M~ 
, ·gu.el Alves, Benedkto Leite dá Cunk:z. Mattos e Laude

delino J oaqu!rn, da sava. 

Em mensagem de 21 do mei'proximo findo, 'o Sr. Pre~ 
sidente da Republica solicita ao Congresso Nacional a aber
tura de um credito eépeoia.l de 3 :000$, para · occorrer ao pa
gamento aos sargentos ajudantes· reformados· do Exercito 
José Miguel Alves e Benedicto Leite da Cunha Mattos, e bem 
assim ao 2º sargento tambem reformado Laudelioo. ·Joaquim 

· da Silva, do quantitativo de f :0001 a cada um. - . 
Do exame dos documêntos que instruem a exposição . de 

motivos do Sr. Ministro da Guerra, deiµre os quaes o pare
cer favoravel :do Sr. consultor geral da Republica, é incon
teste o direito dos referidos inferiores ·do Exercito Nacio
nal, em face do ~rt . iO da lei n. 2.566, de setembro de t874, 
sob o regimen ·.da qual 06 mesmos assentaram praoB, e que 
estabelece a gratificação de i :000$ aos _qrie se reformare~ . 
como no caso de que se trata, ·com· mais de_20 annos de ser- tjp 
ViÇO>· . I , ' ' • • . ' 

Nestas condições, e não . consignando a orçamento do M1-
nisterio d:. · Guerra, para o aetual exercloio, dotação propria 
para oeeorrer a esse .pagamento, é de parecer a. Commlseão. 
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dê Finant,;as :;eja concedido o e.redito especial solicitado, d 
.submette ao voto da Gamara o seguinte projecto de lei: 

O Congresso ·Nac.ional resolve; 
· Art. 1. º E' o Poder Executi"vo autorizado a abrir, pelo 

Mínisterio <l:J Guerra, o credito especial de 3 :000$, para oc
c~rrer ao pagamento aos sargent06 ajudantes reformados ão 
EXercit.o, José Miguel Alves e Benedi-Oto Leite da Cunh;i M~t
tos e bem assim ao 2º sargento tambe:m reformado Laudellno 
Joaquim _da -Silva, ·do quantitatívo de um conto .de réis, a 
cada um, a que. teero direito, em face do art. 10 da lei nu
mero 2. 556, de 26 de setembro de 1874. 

Art. 2. º Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala das Commissões, 10 de agosto de 1920. - Ca1·losdc 

Campos, Presidente,· - Souza Castro, Relator. - Josino de 
A:raujo. - Oscar Soares. - Sampaio Corrêa. - Octavio.Mart.
gabei'ra. - Octavio Rocha. - Baithazar Pereira. - Pacheco 
Jfendes. 

M~SAGEM A .QUE SE· REFERE O PARECER 

~rs. membros do Congresso Nadonal ~ Transmittindo
vos a inclusa e:xposicão que me foi apresentada pelo Minisiro 
de Estado da· Guerra, sobre a necessidade de se abrir ao re
spectivo ministerio o credito especial de 3: 000$. para ·occo:r.
rer ao pagamento aos sargentos ajudantes :reformados do 
EX'ercito José Miguel Alves e Benedictó Leite <ia Cunha M'at
to!' e br.m assim ao 2n sargento tambem reformado Laudelino 
.fouquim da Silva, do quantitativo de que trata o art. 10, da 
lei n. 2. 556, de 26 de setembro de 187 4, de i : 000$ a cada 
um, venho pedir-vos habiliteis o Governo a abrir o referido 
credito. · 

Rio <le JaneiI'o, 21 de julho de 1920. 99" da Independen
cia e 32" da Republica. - Epitacio Pessóa. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

. Sr. Presidente da Republica - Aos sargentos ajudantes 
l'eformados do Exercito José MigQel Alves, e Henedieto Leite 
da Cunha Ma.tlos e bez:n assim. ao 2º .sargento tambem refor
mado La.udelmo Joaqmm da Silva foi, como se vê dos inclu
sos P!!-P~_s, reconhecido a cada um o direito á perc.epção do 
quant1ta~1_yo de 1 :000$, de que trata o art. 1.0, da lei nu-
$m~o 2.506, ~e 26 d.e setembro de 1874. Para occorrer a essí:'. 

Paoamento nao consigna o orcP.mento do '.Ministerio da Guerra 
P~a .º act1:la.1 e~ercicio dotaçã1j propria, e por ·isso peço vos 
dli:i~e1s sohc1tar do Congresso Nacional a necessaria autori
zaçao para a abertura, · ao mesmo ministerio, do credito es- · 
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pecial da quantia ·- de 3 : 000$'., destinado ao iim -de. que se 
trata .. 

Rio de Jneir-0, 21 de julho de 1920 . - João Parid·iá Ca
k~1era.s. · 

N. 208 - i920 

.4.bre o c1·edito especful de 52 :567$475, pa1•a pa(fame·nto ao 
bacharel: Elias Fernandes Leite · 

Em mensagem de 5 .de novembro d9 anno findo, o Sr . . 
Presidenté da Republica pediu ao Congresso á.utorizacão ·para 
3er aberto, pelo Ministerio da Guerra, o- credito de 
52 : 561$14';5, destinado ao pagamento de> bacharel Elias Fer
nandes Leite, que. tendo obtido a favor de sua causa deci:;;ão. 
juclicfaria de 1 º instancia, fizera, de aooôrdo com o ~overno, .. 
;·f~nuncia da terça parte de 78:848$2112, em quanto unporta
!·am as differenças de vencimentos . . do -cargo .de auditor de 
l-\-uerra da 1" região e ·audi tor de Guerr:.a da Oapital Federal, 
no periodo de i de junho de 19H a 5 de fevereiro de i9i7 .. , 

A reintegracão do· bacharel Fernandes Leite, _por acto do 
.\Hnisterio da Guerra, de . 30 de janeiro de 119\19, está assim 
•:xplicada: 

«Considerando que o Dr. Elias Fernandes J ... eite, nomea
do auditor · de Guerra do 1º districto militar; com as .prero
~ativas de .iuiz âe direito e .graduação ·honorifica de capitão, 
ern 13< de dezembro de 190'5. foi, em 1911, classificado nesta 
Capital, como auditor da então 2& divisão militar e, accei
tando essa classifica.cão, .- tomou posse da nova auditoria e 
1~xerceu as suas funccões até dezembro desse mesmo anno, 
11uando, por uma portaria, foi manda-do servir novamente na. 
-!" região, sem .que ao menos, tivesse sido annullaila a suã 
,. fa~sificacão; 

Considerando que a classificação nesta Capital importou 
1~rn uma promoção, pois, como tem affirmado o 'Poder Judi
dario, em longa e conteste jurisprudencia, e o Supremo Tri
bunal · Militar, em seu parecer sobre os auditores Garcia Pi
res e Paratinino, os auditores que servem nesta Capital teem 
a g-raduacão honorifica de major, emquanto os dos Estados as 
d1~ eapitão; · 

Que o Dr. Elins Fernandes Leite, classificado nesta Ca
pi t.al . não podia ser · abrangido pelas disposioões da lei · nu-· 
mc:ro '1R60, de '• de janeiro de?. 1908, que declarou <m:~oviveis 
1.1:'! auditores, pois, já tinha adquirid9 o direito á inamovibi
lidade á. sombra da legislação anterior, sendo que o Supremo 
'I ribunal Federal- ainda em longa e conteste jurisprudencia, 
tem affirmado . que nulla, por inconstitucional, é toda disposi
ção legal que, como a dos arts. 11:)0 e 131 da lei n. 1.860, attri
huir a amovibilidade aos . auditores, que são orgãos do · Poder 
.h ~<lfoiario ; . · 

Considerando que não se conformando com a portaria que 
•l mandou servir novamente n~. 1 ª região, o Dr . . E~ias Fer-
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nandes I.eite, dirigiu diversas petiçõ~s e memori~es ao .Poder 
Executí'Vo e, não sendo attendido, requereu dous annos de li
cença, sem vencimentos e ·recorreu ao· Poder Judiciarío; 

Que o ·.juiz federal da 1- Vara, julgando a acção, :reconhe
ceu e af firmou . o direito que assiste ao Dr. Elias Fernandes 
Leite, a ser auditor desta Capital, declarando nullo o acto que 

. ·o mandou voltar á 1ª região; · 
Que a annullação· necessaria illterposta desta sentença 

não inhibe o Poder ~xecutivo de com e!la se conformar; ' 
-Que á Fazenda Nacional não convém o proseguimento da 

causa que, a avaliar pelos julgados do Supremo Tribunal ·Fe
deral, será afinal decidida a favor do autor <aecões pro_postas 
pelos auditores de Marinha, pelo auditor Atbanasio ·6aval-

. cantrRamalb-0 e pelo .auditor Joaquim de Moraes Jardim) com 
augmento de custas e da indemniz~ção por parte d~ Uniio; 
. Que os precedentes antorizam o ' Governo a . se conformar 

com a sentenl}a de 1 ª instanci~ como anteriorment.§ · já 
procedeu nas questões das accumulac;ões remuneradas. e ac<;&s 
propostas pelos auditores Garcia J?ires, Athanasio Ramalho e 
outros. · 

Determino que, em cumprimento da senten.ca do juiz fe
deral da i" vara fia seccão desta Capital, seja declarado sem 
effeito o âc.to que, em 19H, mandou~que o Dr. Elias Fernan-
. des l ... eite vo1tasse a funceionar na i~ região militar, sendo o 
seu nome collorado no nlmanack do Ministerio da Guerra en
tres os dos auditores . que gosam da graduação honorifica de 
majoY .. e a sua ant.iguidade contada da primei(_a· nomcai;ão, 
perdendo o Dr. · Elias o direito a percepção" de um· tereo dos 
vencimentos atrazados, de accOrdo com a declaracão :feita em 
a sua petição, solicitando o cumprimento qa sentença. · 

CarJital Federal, 30 de janeiro de i919. _.:.. Alberto Car. 
doBCl de A(lttiar. . ,.. . · 

/ 

A' vista do exposto. a Commissão de Finauc:as entrega ao 
voto da· Camara o seguinte proj ecto da lei : 

O Congresso Nacional deo~eta: 
Art. 1. º Fica o Presidente·-da Republica autorizado a 

abrlr, pelQ Ministerio da Guerra, o credito especial de r~is 
52.:567$475, destinado ao pagamento do bacharel Elias Fer
nandes Leite, que, tendo obtido a favor de. sua. causa. decisão 
judiciat·ia de iª instancin, fez, de accôrdo com o Governo, re~ 
nuncia da terça parte de 78 :848$2!2, em quanto importaram 
as diffcrenças de vencimentos dú cargo de ~uditor_de guerra 
da· t ª região e auditor de guerra da Capital Feder1ll, no pe
riodo de t de junho de "i9U a 5 de fevereiro de t9t7. O The
souro abaterá daque.lla somma a quantia de 2:022$202, de dif
ferencas. na contribuição d~ tnontel>io, segundo 'os · ~los 

,.., · , ·. 
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de Direetoria Geral de Contabilida'de dQ Ministerio da Guerra; 
e mais os devidos ·impostos sobre vencimentos. . 

Art. 2. ª Revogam-se as disposições em contrario. 
. . . .. . . 

Sala das Commi.ssões, iO de agosto de t920. - Ca'lol "tk 
Campos, Presidente. - BaUluuar Perei,.a, Relator. - Ott:lllr 
Soares. - Octa'Os!P Mangabeira. - Alberto Ma.r4'fl1&8o. -
Octtmio Rocha. - A. Ca'r'lo1. - Sov.111 Castro • .-:. Co.tWa .Hti
:tmiliano. - Ptu:keco Mtmde•. - Sampaio Corria. · 

MBN~A~ A ·ous SE RBPERB ~ P.ARBCER 

Srs. Membros do Congresso Nacional - Peco-vos digneis 
habilitar · o Governo a abrir ao Ministerio· da Guerra, em vla!a 
da inclusa exposição que me foi apresentada pelo respeeUvo . 
ministro, o credito especial da quantia de 52 :567$475, sujeita . 
ao de~to da di.rferenca de· montepio no .valor de 2:022$202, · 
para pagamento ao b,acharel Elias Fe~andes · Leite,, que. · em 
virtude de aooõrda · feito· com o Governo, baseado em eentenca 
de primeira instancia, foi reintegrado no cargo· de auditor de 
Guerra desta· Capital, da differenca de vencimentos corres
pondentes ao periorto de t de julho de t9H a 6 de fevermo 
de H1t 7, a uma terça parte da." qual renunciou em fav~ da 
Fazenda Nacíonal. ·.. · · . · -·-

Rio de Janeiro, 5 de JXOVembro de f.919, 98• d8 I:o.depen•· 
dencia e 3f.• da Republica. ~ Bpitacio Peudo. ~ -

Sr. Presidente dà Republica - Em virtude · ·de accõrdo· 
f efto com o Governo, baseado em sentenea de primeira. inetan
ci~. o baeharf>J Elias Fernandes Leite, foi reintegrado no 
car~o de.:auditor dP. guerra . desta Càpi~ ci>m dil'eito ·11 per
cepcão da diff erem;a de vencimentos correspondentes ao pe
rio1fo de i de julllo de t9t i . a 6 de fevereiro de i9i7, ·a uma -
terça parte da qual renunciou em fàvor da Fazenda Naeíonal. -
E, aE.lsim; conformo a demonstraeão . aunen ao incluso. · P'f'Ooo 
cesso, ficou red112lda a 52:567$475, a importancia devida 
~quelle' auditol', . sujeita ainda ao desconto da diifer.enca de 
montepio, na de 2:022$202. . 

Para attender :a esse pagamento venho · pedir que vos 
<lfgneis_solieitar do Congresso Nacional a n~ee$rfa autor• 
cão para a abertura ao Ministerlo da Guerra, do -credito espe
cial da mencionada ·QUantfa de 52 :567H.75. · 

' . 
Rio de Janeiro. 5 de novembro de t9t9. -· Calogma. 

....... "' . 

N. 2~ -:- 1920 -
A t>1·e o credito e'speciaz M li :870$117, pa.ra fHJIO.JMflto a . 

Blll.u Pa:sos Jlaríiru · 

Afim de serem pagos os venefmentos do conector de ;a.;. 
cbieta, w Espirito Santo, ~011.dee Pas.sos Martins. extmeiP 
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do, sem moU'vo, a 2; de dezembro de· 1910 e reintegre a 26 
de sc-t r:mhro de 1•:.iH1, o Sr. Presidente da Republica, dando 
1;rnnp1·jmento a sentença judiciaria de ult.ima ínstancia., pediu 
ao Congresso . l'\lac:icm:1l, em mensagem de 22 de julho ultimo, 
ari.torizaç::ão para abrir,· pelo Ministerio da Fazenda, o credito 
cie 2-.i.: 570$J 57. co·nforme demonstra a. carta pr€catoria do 
juízo da 1" Vara do Di._stricto Federal, os interess.es da ·União, 
tweram a defesa de todos os recursos 1egaes~ . · 

As contas, s:egundo as 'verificações da Directoria da Des-
pezn: de Thesouro,· est~o certas. · 

A Commissão <ie Fina 'lças entrega ao voto da Camara o 
sr,riuinte projecto de lei: 

O Congresso Nacional . d~reta : 

Art. 1.º Fica. o Presidente da Republica autorizado a 
abrir, pefo Ministerio dá Fazenda; ó cfedito especial de réis 
21 :570~157, afim de serem pagos, em virtude de r ·sentença 
:i udicfa,ria. os vencimentos de · Euclydes Passos MartinS', ool
lector de ·Anchieta. no E spirita Santo, de 27 de dezembro de 
191 o <" 26 de setembro de . 19i 9, datas da · sua . ·exoneração e 
r eintegra_ O Thesouro descontará · daquella somma a quantia 
de 558-$2-i9, de impostos sobre vencimentos. · · · 

-Sala das Gommíssões, :lO de agosto de> 1920. - Carlos de 
Campos, Presidente. - BaUhaza'f'. Pere'ira, Relator; - . ()scar 
Soares. - Octavw Mango.beira. - Alberto Maranhão . . -. . A . 
Carlos. - · Sampr .. .f,r> CiYrrea. - . Carlos Ma:eimiliano. - . Souza 
Casf.'í·ú. - Pache1:0 Menãe.~ . - O.ctàvio Rocha. 

MBNSAGEH A QUE SE REFmm O PARECER 

Srs. Membros do Congresso Nacional - R.emettendo-vos 
. a inclusa exposição do Ministro da Fazenda sobre· a necessi

dade de um credito especial de 21 :570$'157, destinado ao pa
gamento do que é devido a Euelydes -Passos Martins, em 
virtude de sentenca judiciaria, tenho a honra . de vos s.oli
e.itar a abertu:ra do credito acima indicado. 

Rio de Janeiro. 22- d~ julho de 1920, 99" da Indepen
dencia e a2° da Republiça _ ~ Epi,tar.io Pessôa. 

E:tposiÇão de 'llWtivos 

Exmo. Sr. Presidente da Republica - Euclydes Passos 
-Martins propoz acção contra · a Fazenda para o fim de sel\ re
integrado no logar de collector federal em Anchieta, ·Estado 
do Espirito Sant.o, de que foi demittiàa arbitrariamente; bem 
como . para lhe serem asseguradas todas as vantagens decor
ren~s do. exercicio do · mesmo.- cargo.· 
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Como sempre tem acontecido em casos analogos, o autor 
venceu a acção, sendo a ·sentença dada em. seu_ favo!'. em pri
meira instancia, confirmada em segunda. . 

Na liquidação, ficou apurada a importancia. de réis 
.Zf :570$.1.57, cujo ·pagamento· o juiz federal da \1" Vara do 
Di.stricto Federal depreea por carta prescatoria de 18 de maio 
deste anno. · i 

Achando-se ·a· 'respectiva carta em termos de ser cum
prida., faz-se mistér autorização _legislativa para a abertura 
do necessario credito especial para a satisfação- do pagamenro 
requisitado, visto como o or~,a.mento não consigna dotação por 
onde possam correr diespezas oriundas de senten~s Judicia
rias. 

Assim, pois, peco a V. Ex. providencias nesse sentido., 
Rio de Janeiro, '22 de julho de 1920: - Ho-ma·0 B~püsta •. 

O Sr. Presidente -· Está finda_ a leitura do expediente. 

O Sr. Severlano Marques- Sr" Presidente, não é ·com 
satisfação .que venh<l oceupar a tribuna desta ·Casa, para tra-
t.al' da politica -de Matto Grosso. . . 

A isto somos. arra.stade>s, attendendo á necessidade de . de
fende:::- os . creditos do Estado e o seu· Governo. Recem-che;.. 
gado de Matto Grosso, vou ligeiramente expor á Camara ó 
que de verdade se passa alli. 

Não é preciso ·accentuar . que ha da parte. dos nossos 
ndversarios, a preoecupação de crear uma atrµosphera arti
ficial, que prejudique a repu~ação do Governo do Estado. 

E' um manejo de politica partidaria, que todos nós bem 
percebemos, e que por .. se multiplicar, precisa ser combatido; 
6 o que, em poucas palavras; vou procurar fazer, por já h·aver. 
o meu .must.r~ collega de bancada, Dr. Pereira Leite, larga Ef 
proficientemente discutido o assumpto. 

Pereorri, Sr. Presidente, ultimamente,· .-quasí todos os 
mun~- l"lios da extensa região sul de Matto Grosso, e em todos 
notei ·â mais perfeita, ordem. Visitei quasi todos· elles em 
companhia do · honrado Presidente· do Estado, e tive a satis
faQão de presenciar aquelle illustre Cbef e de Governo reoeb~r 
as mais expressivas provas de apreço, por parte dos hab1-
1nptes daquella zona. 

Grandes foram as · manifestações populares . por elle re
eebidas, em uma demonstracão frisante_ de que .o povo matt.~-: 
grossense se acha contente -com o. seu governo. Nem .poderia 
deixar de ser assim.· . 

Não se justificam .os a.taques ao . illustre - principe . Ça 
li'.greja Catholica, sobretudo ·se. tivermos;" .. em . vista as cond1-
rões em que elle .attingiu . á' suprema. _magistratura do Estado. 
S. Ex. foi, um candidato de conciliacão, abraçado· por todas 
as correntes p.i)litfoas, e tem mantiqo !'m Matto (}ro.ss9 . um 
regimen de ordem e respeito á Const1tu1çãc: ·e âs su~s !eis. 

Por ,todo ·o Estado no.ta-se a expressiva oonvioçao que · 
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reina naquelle põvo, de que a frenie de se~ . destinos está' 
. um hQmem que vem pugnando ardc·rosamente pelo1 progresso 
material e-moral da-sua terra. · E não hão .de ser -0s processos 
menos dignos da politica ·adversaria . que conseguirão turvar 
as aguas para que o governo de D. Aquino Corrêa · appareça 
como govE:lrno desr~çeitador das leis, perturbador da ordem, 
quando o que se nota e observa é justamente o contrar).o. 

Poss0. affirmar á Camar~ aos altos poderes da_RepubUca 
_ e· ao PKiz, que reina perfeita· ordem ein Matto Grosso, que ha. 

respeito a todos os cidadãos no exercicio dos seus direitos. 
Não é possível que uma situação como a que se desenha sob 
o influxo de tão morali.Zado governo, norteando uma politica 
que está alargando os horisontes do Estado_ na· trajéett>ria da 
paz e do trabalho, possa ser arrastada â p:ratica. d.e. uma s6rie 
de violencía~ degradantes, ·que · só poderiam appr<>Veitar á 
oppcsição, fornecendo.;..lhe meios para oritica, e não a um go
verno cioso das suas prerogativas, c·om ·o forte desejo de bem 
corresponder ?- confiança. que a sociedade nelle deposita. 

· O Governo de Matto Grosso __ tem-se "empenhado . viva
mente, para que a ordem alli seja um& realidade, desappa
recendo as luctas estereis e impatrioticas qµe tanto t.eem in
felicitado o Estado, afim de que as multiplas iniciativas dos 
seus habitantes possam ser convenientemente utilizadas no 
desenvolvimente daquell.a riea unidade. da Federação. 

Assim é que, lançando-se um golpe , de vista na sua vida 
economica e administrativa, tuada aquella, pelo . governo. da 
intervenção, de · deploravel, · vemos que, . no .primeiro anno . do 
governo de D. Aquino, ·essa deptorabilidade desappareceu, 

· porquanto, assignalando-se ·o Estado com uma dJvi~a flu
-etuante de cerca de 900 :000$, resultante de vencimentos 
atrazados do funccionalismo publico e de forneoimentos fei
tos ao Governo, esta divida ·desappareceu. observando-se um 
re'Vigoramento nas fontes de receita, graças ao regimen de 
.eritericsa. fiscalização que se estabeleceu em todos os ramos 
do poder publico. . · 

Um Estado que se ache nas · condlolSes de Matto Grosso, 
sem divida externa, com uma divida interna consolidada in
ferior a dous mil oontol!I, proveniente da emissão de s.J;SoJlees 
exn 1900 e i.906, com uma altuaclk> ooonomica e financeira 
praspero. após uma phase anormai, não pdde deixar de bem 
recommendar o seu aetual Governo. . . 

· :Nola-~e. pree&ntemente, em todo o Estado um forte. esti
mulo de trabalho e de lntensiflcaolo iudustrtal, e um ar
dente de~~jo de desenvolvimento nas dlfferentee espheras de 
produoção. . . -· -

Como em uma quadra destas poderá medrar uma situação 
de embustes par·a des9"1"editar o Estado e o Governo? 

Não só a política E. 1omiea. e financeira de .Matto Grosso .. 
como a sua politica ,p: . Jdaria, teem evoluido considerayel
mento, levando-nos ã convfcoão de que dentro de poucos 
anno1 o Eatado apparecer4 ao lado das demat1 unida<tes d~ 
J'edorqi1o, como uma grande unidade economlca. . 
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A receita. augmenta de ann.o pa.ra anno e Matto Gro~ ~stá 
regu1srmente ·policiado,· eom a reforma <la sua for~a :punhea. 
onerada no . governo ·da intervenção e ;com as dift'erentes 
medidas adaptadas pelo. actual governo. . . . 

Não teeui absolutamente fundamento as noticias de sup
postas violeneias ,pr~ticadas pela situação àomiMllte. Trata.
se de incidentes da' vida policial, que se notam nos Entados 
mais adeantados Alo Brasil. Aggressões, observamol-as · nas 
grandes cidades; crim~· -sensacionaes, continuamente, estamos 
a vel-os , :na Capital da. RepubJica e na. adeantada. cápital do 
Estado de S. Paulo. Acaso Matto Grosso .poderá ter aetual
mente uma policia ·preventiva.· em melhores condições do que 
a da Cspita.1 FederaYà a do Estado de s. Pàulo'l · 

A aetual opposioão ao governo de D. Aquino Corrêa, en
Yeredando por Uo. tortuoso .caminho, · concorrendo para· . des- · 
acreditar, não. uma ,gituação po!iticat m11s ainda o Estado. nem , 
siguer em seus propríos -eorreligionariOs encontrará apoio. . 

Tã11 impatriotioa opp·osição não .póde ooritar com as clas
ses conservadora:::;, ·as classes product.or:a~ para ·perturbar ·a . 
ordem e assim tolher o desenvolvimepto do Estado, que· atra-: 
ve~sa ·uma phaae de fundadas e8perancas. . 

Póde-se aB5everar, .com ·absoluta segurança, que as .clas
ses prod~tons em · geral estão em harmonia perfeita com o · 
governo. para aU%iliai-o na tarefa benemerita de levanta
mento . moral -e .material de Matto ·Grosso, . no surto grandioso · 
mie o Estado · vae tendo n~ Federação: e cujas base.e. fnabale:- ___ 
vei;:: à honesta administracão de D. Aquino está iiloontest,z.: · · 
veimente lancarido. . . 

Por isso m'9smo, · exprimindo a verdade. dos. factos, deela
ramos que o Governo de Matto Grosso não teme essa opposi
<:ão. norteada · pot' interesSe.s inconfessavefs, acima dos quaes . 
estão os grandss interesses da collectívidade, apoiados ·e, de
fendidos pelo ·povo matto;.8rossense. (Muito · bem; mu.fto 
muito bem. o orador é c~mprimentado. ) 

O Sr. Preside~te _.:.. Não ba mais oradores iilscrtptos: 
• i • 

Si mais nenhum dos Srs. Deputádos quer usar da pa
lavra 'na hora destinada ao expediente, va~se paeear á or-
dem dO" <lia. (Pausa.) . · · · · · · . . . · '. . . 
. úompareoom mais os Srs. Bento de Mira~da, Jaio · Ca
bral, Thome.z Accioly, .José Augtisto, • Oscar ·soares, J9ão 
Elysio, Gervasfo -Fioravante, Corr.êa de Britto, Austregesilo, . 
Leão Velloso, · Heitor de . Souza, · Paulo· de Fiontin. · Aieve.do 
Sodré, Manoel Reis, João Guimarães, Ramiro. Braga, José 
de Moraes, Ribeir.o JunCJUeira, Antero · Botelho, Salles Junior. 
Ferreira. · .. Braga, Barros Penteado, . Palmeira Ripper, Manoel 
Vi!laboim, . Carlos de Camp_Os, · Tullo .Tayme; Pereira de Oli
Y~1ra, Celso Baymat João . Simplioio. Nabueo de Gouvêa, Oota-
v10 Rocha e JoaqctUD Otorio (92) • . 
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. I?eixam de comparecer os ~rs . Andrade Bezerra, Juvenal 
Lamartine. .Annibal T-0ledo, Ephigenio de Salles, Abe.l Cher
mont, Chermon ~ de Miranda, Herculano Pall'ga, Agrippino Aze
'\·edo; Hermino Barroso, Moreira da :Rocha, Víceute Saboya, Il
cefon.so Albano, Alberto Maranhão, Affonso Barnta, Solon de 
Lucena, Antonio Vicente, Eduarqo ·Ta vaies, Alexandrino da 
Rocha, .Pedro ·Coirrêa, Turiano Campello, Julio de. Mello~ Al
fredo de 'l\faya, Miguel Palmeira, Mendonça Martins, Manoel 
~obre. Lauro Villas Boas, Castro Rebello, Mario Hermes, Ubal
dino de Assis, Arlindo Fragoso, Alfredo Ruy, Seabra Filho. 
Arlindo r.J·eone, -· Torquato Mo.reira, Rodrigues Lima, Manoe-t 
l\fonjardim, · Ubald() Ramalhete · 4ntonio Aguirre, Octavio da 
R.~ha l\liranda, Azurém Furtado, Aristides Caire, Mendes Ta
·vares, Vicente .Piragibe, Norival de Freitas, Lengrubeir Filho, 
José Tolentino, Themistoeles . de Almeida, Buarque de Naza
reth, Raul Fernandes, · Mario de Paula, Teixei .... a Brandão, José 
AI"·es, José Goncalves, He'rculano Cesar, AUo<>'U.Sto de Lima, Sil
veira Brum, Francisco Vallada.res, Antonio . .. Carlos,., Emilio 
Jardim, (':J()me-s Lima;· · Zoroastro Alvar~nga, ~Francisco Bres
sane, Fausto Ferraz, Jayme Gomes, Alaor Prata, Vaz. de Mello, 
Honorato Alves, Edgardo da Cunha, Metlo Franco, -Ca.Tloo Gar- · 
eia, José Roberto, Alberto .Sarmento, . Cesar Vergueiro, Marco
lino Barreto, Eloy Chaves, João de Faria, Sampaio . Vidal, A:r• 
1i.olpho Azevedo, Costa Marques, _.<\.bdon. Baptista, Eugenio Mül-
1eir, Gomercindo Ribas, Evaristo Amaral, .Augusto Pestana, 
Marcal de Escobar, AJcides !\faya, Flóres da Cunha e B?-rbosa 
Gonçalves (83) . · 1 

ORDEM DO DIA 

O Sr. Presidente - A lista de presença aecusa o com.., 
párecimento de 1_03 Srs : Deputados. 

Nãu lm numero para se proceder ás votacões das mate~ 
ria!: c~-on:o>tantrs da ordem do dia. 

Passa-se á;.; materias P.m ·discussão. 
Encerrados successivamente em 2 .. ·discussão os uts. 1º, 

2" e 3" do pro,jecto n. 1.06. de 1920, abrindo o credito de 
45. 000 ';0008. para electriffoa~.ão de trechos da Estrada de 
Ferro Centra] do Brasil . 

Entrn ~m i:Hscussão o art; 4º de> piroject.o n. 106. de f920.: 
~ . . . . 

O Sr. Mauricio ·de Lacerda ( • )· - Sr. '·P:r'P,Sidente. o. 
::rrt.. 4º Õ'iSJlôe: 

~·rf:. 4.º O })iod:er E~ecuitivo fi.ca igilal>rilen te a~tori-: 
zado a rud1qui~ir 'Ou diesapro.priar a..s quédas de agua 
ainda não utilizad~:s que melhor s:e presta;rem ao 1'or
nedmento da energia · electrica. de que tr.afa esta lei 
podendo, o.pportunamente, abrjr os ' cre.ditos que forem 

·, 
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julgad-os suü-icientes <ls acquisicões. ou desa.pro-~riacões 
·respectivas.. bem cçrmo ás in.stallações dos .SeTviços '1'.e 
~aptação da energia hydl·aulfoa7. 'sua transformação e 
transpQi'.f;e ás ;Sub-:estações da Estrada d:e .. Ferro Cen-
tral· do Brasif. · .. · · ·· 

Pa.ragr.àpho unfoo. O PQde1· Executivo · poderá 
igualmente a;d'quirir ou desapropriar outr.as quédes de 

· agua ~ue devam ser utilizadas n:a. .elecitrificação do 
ramal de S. Paulo -e da linha do Centro, abriii.dl(f para 

·isso, os crOO.itos que· forém p.reeiS<>S.». 

Acho que este artigo tem Um. gtr?ve d:ef.eito, e .:v.em: · a · 
~er o d:e não ter a -simples phrase ·complementar : «de accôrdQ . 
t:om o art.' i 0 .>. · '· · . . . . . . · 

D.e facto, <> art. 1 º estabelece, par.a. a abe:rtura de c!"e- .. 
dilo, o limite maximo ·ide 45.000:00-0.$;.não havendo a upli
~ação a que a.Iludo, pódie -parecer que o ·ref.erUlo limite: de .. 
-í.5. 000 :000:$ se oenteir:i:cte unicamente ·com a electrif~caçao, · -a . 
que o mencionado · artigo· inicial directarnen.te ·diz: irespeito, ·· 
e ·não" oom esses .outras serviç-0s, ·de que .cogit'a o iart. 4º •. · -: · · 

Assim, este· ultim() ['16cahir'ia· naqueUa doe.e . p;ratic·a ••• 
O si .NICANOR NA:SC!MENTO -·D-Os eoreditoo - illimitad!os; 

era o qúe· eu· i~ lPOnderar. · · , · · · 
o SR •.. ··MAURic10· DE LACERDA - • •• dcis cred1tos sem 'li" · 

mil.e • •• · · · · 

O Sa. PIRES DE CA1W.ALHO - Esse é :iJ.limit.r&do ·e impre-
vi~to. · · · · 

o sa. .MAurucro DE · LACERDA -·. • • de .antemã.~ juig3<ies 
nsc~sSail'ios, sem ó iprévio- exame de.s obras que se vão. fa-
zer. . . . 

Sr. Presidente, vi.D.do á tribuna, e iantes de -entr81' na 
•_Titica de.sse· ponto. rlle vista do honrado .R.-elator,. que até oom
pr·ebendo, sob -0 aspecto :tecb.nioo, como visa.n.do a 1feicão uti ... 
~rt.aria do projecto, prieciso dar uma. expHcação, em torno <ia. 
impressão que ;pl'()duziu, na alta"diTeceão da Oerntral a mi
nha attitude· relativ.am-&nte á elootrifieação, qu·e vinha auto-
rizad~ em emenda ao orç.ame:nto. . · 

Toda ia Câmara se ·reoordia que o orçameto de. Viação 
rd u do Sana.do a .ultima ho-ra, :oom uma. série d!e 1emen<1as, 
muitas diella.s dignas da nossa approv~o, m3.$ algúmas bem. 
rnPreoedor-as de ~eprova.cão. '" · ~ , · · ·· 

P.elo. .a;dieantado dia hora dos trabalhos, e pela.· hrievidaid.ie 
c~m que deviam· ellês s·er pr~o-s pa~ aproveitar os ul
times moment,()s .da .sessão, não era poSISi'YleJ i&tnãd ·ipratfoM . 
o q_ue :a ·giria. deoomi:nia. para o nosso meio parlamentar. -en-. 
gu l ir os orçamentos _ · · . . . . . .. 

O:ra,. na·que.Ua occaslão assumind-O embora a. .formidav-el 
respon~ilidaid!0. de pod-er· oonfu:iJmir pa-ra que o Go'VI'000 fi.:. . 
casse ~-r1y~<> · Jdo~ orca.m·en.ito.s com a. . ries~stencia que· .. : então . 
offerec1, fu:1 a tribuna e .~1 a Gamara quie,. e. esmo, si o en
l&ndesse, em . . ~ emenda jnsig'ntrieàu,te, .tmnasse dessa . 
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~enda e a ·rejeitasse. ape._naS ~ não ·-001~ ~ praf,,ica de 
engulir O"S orçamento~ e de se os mande- a ultima hora a 
~amara, próv...ndos do Senado. · . .· . 

1 Em.quanto -eu estava . na -tribuna, nessa attitude, . o lieaàer 
da .maioria. de então, cor>respon,diendo-se . por intermedio -
vamos dizer a exprieesão. propria - valendo-se ·Jiéi wn par~a
imentar, no seiliido militar ·do termo,'®ª foi .o *" .: Dep11ta<.lo 
:Vi&lladares, negocioµ a passagem de algUID.aS eme~ e a 
it'ejeição de outras. · Entr~ estas sem que eu tiV'eSSe attvogaa.o 
µnicamente, apaixooiadaniente contra a emenda da eleetr.i.fi
cação, o leader desde logo abriu· mão da. ~en.da .. Quer cn...: 
zer : si a emenda cahiu,· foi po·l.'que o Governo consentiu em 
·abrir mão della. .Agora, Sr. PN.Sidenti!, quantó a ... QUestão, 
11."elativamente ao seu mel"ito, a emenàa de então foi crit.icac1a 
!realmente "por mim,. no .acervo das emendas maDdadas pelo 
~do como. mal redigidas e até inadequadamente !ormula.
das, tanto que se dizia nessa emenda que as obras . da~ $eot.ri-
1'leaçio da Cen.tl'al ·deviam ser feitas por trae:fa. E · toda a 
gen,te· sabe,. mes1Do não sendo· tecbnico, que era · impossível fe
zer .a elec.trificação~ distribuindo por ·tarefas. era até ab-surdo:. . . . . . . " . . . . I . · . ··,. . . · 

· · Nesta conf~dad:e critiquei · a enrimda como . impro-
pri&Jllllte iL'OO:igiOa -e até grosseiramente . errada e folg<> . -em 
dizer que o 1.ea.der da maio;ria. se conformou oom o meu ponto 
d:e vista e desde logQ paz de parte ·essa emenda~ Entretanto, 

-- dias depois A Noite in.seri·u . um communieado ano~o di
zendo que minhe. attitude ·contra . esta emenda. tiniu~ , privado 
a Central do serviCQ da electrifi~ão. E accresDelitava· . que 
.em.quanto hauve5se na Gamara cMaurioios e Nioanorea. · o 
progresso da Patt'ia havia de ter deasa,, ~ntrave.s •. :Não· '1ei 
jValor a . es·se oommunioo.do·. an.on.Yma, sobretudo, porque ciesd.-e 
o seu inicio estava · con:f essad.a a deformidade . da emenda. o 
proprio ano~mo; dizia: não ha duvi<ta; ~ 1emen<ta estava 
mal redigida e continha uma "fl.&ll<f3ira, qual a de fazer. o ser
.:viÇO da eleotrificaoio · po-r. tarefes; mas deviamos tA!r aulA>
rizado o Governo, que executarfa dit'eito. Quer mzer, . legali
zar uma asneira par_?. o Governo, corrigindo, axeoutar a seu 
it;Rlan.te. · · · · · 

Não dei entretanto, valor a esse oommUnioado . ~o . . 
Tempos depois tendo o prazer de encontrar com um Ulustire 
S~na.clor da R~publica e um não menos illustre · eng&nheiro 
da estrada, este, em palestr~ m:- attrib:uiu a cutpa do ·atraso 

· dos · trabalhos da electrifieacão aeereseentando qu& eu'· não 
f.ugiria . decert~ ~ responsabili~e de ter eontribuido· ·para a 
~da ser reJe1tada. · . . . . .. 

'Realmen~, disse. que não fugia. â restJonsabilidaàe do 
meu pronunciamento, tanto que o fiz . pubhcamente ... · .•:Natu

~ ·nimen~, ~ ~ra. preciso q\le ·houvesse alguem que ·assumi89& · a 
!'eSpo~a.b1lldade de ter arrastado a. Camara. contra a · emezidla 
IPQr má -e deieitue>sa redaecão· da. ·mesma. ·. · · 

a.:_·Sedgundo me fo! . demonstrad", a redacolo defeitú• não 
~L~ a CC.ntral, ve1~ dó ~ porque foi ~ dai • · pu-. ~ . 



Cãmara dos Oepl.lados - lmlJ"eSSo em 23/06/2015 14 34- Página 55 de 97 

•sio ni .tt DE' AGosro nx i9!20 

nho do Sf. EpÍtaoio Pessoa, Dl1tJlGadà ao Si· . . sénador VictO
r.inhO Monteiro, Presidente da Oommissão de Finanças que 
ev.tregou ao Sr. Francisco Sá a redacção da mesma~ . 

Ora não é crivel que, co,m a eo~pet.encia de· ~hnico que 
tem,--0 Sr • .Fr3illciseo Sá, com a sua grande .cultura da. . liDgU~ 
:viesse redigir _mal a emenda., de .. on~e attribuo qUalquer in- . 
fideiidade no rêdigir . ás proprias acte.s. o ºªªº é que-· houve 
um gato que passou na emenda e _que não se póde explicar. 
· A :verdade ·é que a emenda não pocµa ser a.ppro~a.da com.o 
veiu á. · C&mara., · · · . . . .· . ._ .· . . . . . . . 

o SR. !MaANoR . NASCIMENTO. -. iA. emenda era "tarifaria .• 
O Sa. MA.mumo DE.LACmmÁ- De modo qne. a ~UA

bilidade ·da não -passagem da emendai não é minha; ·deve ser 
attrtbuida~a· q;uem ~ redig!u por :uma· :fórma que eu, ·aue dê- · 
sejava a · electrüicação. ~ão . ·podia· approvar. · Sendo redigida-
pelo sr. Dr. Epita,cio Pess6~ vindo por asàim · dize+- do · con.;. , 
selho da sua administraçã.<9, não ... J;>óde ser . approvada · pelo 
91oprio _ lea.tkr .que a abai:idonou expontaneamente, p_orque eu 
Ili<> pedi . indicativamente. a rejeição della; colloquei a CIUeS~ . 
no ponto ·de se· rejeitar qua.lquer emenda, como significação 
moral 4o naaso gesto... ~- · · 

o SR. NICANOR" N4SCI1Wi2CTO - Então DOS :pediraui. iDSis-
1entementa que deixassemos passar outras~ • • ·, , · · 

O. SI\. M.wluao· DB .LAclmDA - Sr. · Presidente, dou esta 
explicação porque . realmente a demora dos trab~os da ele
~ilicação da · Qentral ·encareceu d.é · 60 % ou ma,is os aer
~cos que ·vão IB6r executados. Bem assim, todo o material 
subiu mui~ de pre~o depois dessa deliberaÇio. . · 

Acredito que se naquella oecasiio se tivesse feito o aer
ViÇO, eUe ficaria mais. barato, sobretudo, ~porque estou -in
formado uma poderosa companhia tinha já então se apa;.. 
lavrado com o .. Governo para executar ·a..,,bra. , - . 

. Nlo quero entrar no exáme tambem dessa originalidade' 
do ponto. de vista administrativo, p~µe sei que isto Já não 

. impressiona mais •. Amaxtllã porém, .. PbQerão . clizer. que eu es
tou fazendo haehareHsmo ou academioismo em màteria .-de eu,... 
genharia, e a divisa actual é fazer.. e~_genharía. · De ·sorte . que . 
nós outros, baehe.reis, temos dé ·apenás curvar-nos a · eviden-

. ~a dos tec~nioos da. engenh~ria deixando que .passem pro-: 
~~ctos mandando organizar,_· comQ ·nós bacbareis .não · mand&-: . 
r!SIQos; o serviço_ da-ele'ctrif~cação por tarefa.. . . · · · 

Eis ahi; Sr. Pres1dente, tuna interpretàção que múif.o 
~clareee a minha íll.tervencão . para que · · sobre tudo nesta 
OJ>portunidade portanto não se súspeite que venho crêar mais 
uma questão e, pór assim dizer, mendiaa!' co~ o nobre De
l>U~do e com um problema a0 qual--d.ou .· trancamente. ·o meu 
apoio, entenden<io, Com o· breve .. exame . que;._fiz .do assumpto. 
que a despeza a s~ faz-er, será larpmenfe compensada ·dentro .. -
~e pouco, pela: ren,da 9,Ue . será augment~ e pela ~Slleza • 
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combustivel e de material que Lerá sido poupado. Mas, Sr. 
Presidente, é preciso· parar um instante e fazer uma ·ligeira 
pergunta ao Sr. Presidente. da R<epublica: todas essas gran
dezas, as obras contra as scccas, a electrifica.çáo da Central, 
o contracto d.a Missão .Estrangeira, a. recepção da S. M., o 
Rei . da Belgica, tudo dev~ ser pélt,O'Q ? . 
. Perguntaria, impertinentemente, talvez, de on.de vae -sa-
hir esse dinheiro . De onde ? 

Eu :Perguntaria, impertinentemente talvez, . pa:ra . esses 
· wnl::ios, de onde vae sahir o dinheiro ? ADnunciamos um or
camento com o deficit de mais de iOO mil contos. Os~ rela
torios, ain<la honte~ li na declaração· do Sr. Octavfo -Manga
beira, affirmando que os orçamentos da despeza man~ados 
pelo Governo na sua . proposta ~arecem de rectificaeões para 
mais, quer dizer: par-a serem verdadeiros, devem ser majo
rados. De sorte que o · defiCit de 1-00 mil contos, quando se 
rectificar ·para a v~rdade os or~entos, actualrileü.te dissi-
mulado, triplicará. · 

Imagine-se agora, Sr. Presidente, que, o honrado Relatoe 
da Viação, o Sr. ·octavio Rocha, oomo que virou a . pagina da 
despeza na; proposta do Sr. Pires do Rio. encarando-a fran~ · 
camente. O Sr. Pires do Rio fez uma proposta orçat;nentari<t; 
pa1·a obras novas, como, Sr. · Presidente, nunca se viu fazer 
em períodos aureos em que o nosso credito estava folgado no 
exterior, e não tinhamos · empenhado tanta receita. para os 
~ervic.os des~es emprestimos, não estavamas tão empapelados 
peías emissões ·successivas e Unhamos . sempre a remota espe
ranca de oahir sobre o · contribuinte oom. impostos directos, 
a.penas e.nsaiados. · Actualmen.te, o credito no exterior está 
estancado, sinão .exha.usto, não só a nosso respeito, como em 
relação a .quasi todos· os pa.izes ~ As ~miiSsões, medidas de guer
ra, não podem pa8sar e.orno medida uo1•mal de admini~tr.ação 
na pa:i:, sob pena de recairmos em simples papeluchos, de 

·',,_ valor hypothetico, que a força póde impedir, mas que os ele
mentos eoonomicos naturalmente oorrigirã.o i.neontinente, 
dando-lhe a vida que del1lm aos assignados em Franca. 

Impostos.. . Ma-s, on~e é possivel lançar mais impostos; 
si até a~ latrinas já· o pagam 'l · · 

o SR. NmCANOR. NASCIMENTO - Dobrados. 
O. SH. .ALVARo BAPTISTA - No capital . 

. . . o "SP... MAUIDCIO -DE 4CERDA - séja: . imposto sobre oca:
. p!tal. '.Mas os imposf..9s sobre o c~pita.I não·. podem ser col•. 

loca<los . . . . \ · · 
O SR. ALv.~no B.~ISTA - E' preciso fazer o imposto uai 

algibeira dos ricos. . 
O_ Stt. :\L\t:'R1c10 D-E LACERDA - . . . no terreno de impostos 

s.np_er1ectados_ sobre; os im:post.o()s directos; teem de -ser substi- · 
tut1voc:: dos imposto~ direetos. . · . 



cãmara dos oepLtados - 1mi:resso em 23/0012015 14:34 - Página 57 óe 97 

~SSÃO. JSM .H .l>S ··AGOSTO DZ f 920 

O Sn. ÃLVAQ_O -&l>TISTA ~Apoiado • 
. o Sn. J1 \t"l'JClO DE LACCktOA -- .... porqll~ <:'.1e5 rP.pr13- •. 

!,Onlam uwa t'•1:ola ecocomH.:a pela qual, uão ~e ~u~pritntm ., 
os ilrl11·Jsto;; dil'ectos, como se c11ega á prat1cação iua11'ecta C1é 
um cuHecth·ism0 _ tempe1·au0 p_e1a loiClUal sHual,;ào estataL ora 
o imposto sobre a renda, aurante a_ guer-ra, em J: tanca, pra .. 
po5LO ~pe!o ~r. Caillaux,. !oi·. aômittiào c.•amo i.mposto ae ~ll.D
stituição, . como medida de Jl)oi-al r!=!pubiicana, por .causa ao 
enriquecimento suo.to e da .coacentracão ao cap4t.a1 nas mãos 
dos supei·-ric-os. . · · , . · . 

Mas, ·depois, .com a-s exigencias. da. despeza que · a mobfü.
zacão tinha deternlinad-0 e_ a · be1i1gerancia conLu1uavâ 4 · exi
gir se multíp~icasse, éss~ impo~io 10,l admilt1d_o c·omo mtin.ula;.. 
tivo com os impostos ·d1rectos. Era, vamo;; aizer, uma s1tua• 
ção de · calamidade publica; seria, portant.o, admbsive1 a Pl'íli'"! 
tica tra~itoria de:Ssa ·. ·conciJià"Ção paradoxal eutre o" impo;;to 
destinado a ~ubstii:,uir o.:; iiµpos .. os · dh·ecl.Gs e · esses imp~s~Oa 
<iirectos. . · . . . . . . · . . . · . i 

Agora, porélll; perguntarei: no Brastl. ~cm . essas exi3'PD-. 
eias, poccl'emos ruis~ ·em prin~eit·o ·1osa-r. tributar ·o j;apital e. a 
rnnàa, deinndo . os .. impQsto's dírrictos, que aliás, .. coasLituem, 
mulios . dt,>lles, uma varianle do. imposto so.bre a renda t . .Nãa. 
blas vamos suppor que ·se possa f!lle:r essa :iuperfect~ão~ · e~;:;a 
conciliação'; aümittamos· um imposto sobre ·a reuóa e· os '.\ln- · 
postos direclo:>. Pergunto: quem .c.cnhece o que é o impo:;tt) 
sobre a r~nda, $abe que elle. precisá de um set:LSO prévio,· de. . 
uma or.ganiZa.tão· adequada para sua ar.ret~adação; d~ uma ave
riguar,ão do capital -e r~peclivil renda, feita com todo o ~ 
crupuio. · · : · · 

o~ Jlaizes mais adcstr~dos acbninistráfivamen~e- !'ara esse 
fim ahlcia não ·conseguiram, não obtiv<1ram; com a :rapidez com 
que se 1>ensa aqui, qué basta. decret.ar o· impo3t.Q , sobre a renda 
riara tfü· a. receita augmentada, não consf•guiram _fazei· ~ma 
a1'.1'ecadacão pcrf eita, que ·desde Jogo mnstra.:~e que se pc.t1~m 
<lispen~ar -· os . impostos directos ·.e deixar só os impostus da 
rnnda re::ipondendo por Leda a manulcns;ão dq _ macbin:a ad-
ministrativa~ · .· · . · · · 
· Como é ciue o .. Brá.5il pretende, como que O! · estadistas 
i1rasile1ros se compadecem .com a idéa de aue _basta pO.r . n.._'\ ·11e
pel imposto sobre a renda para que · no · anno eeguinte sP. le•. 
21ha a . corresponde.nte receita? Pelo .menos um. bieilnio . seria· 
11ecessario pai:a · o.rganizar o ·_ serviç·o de 'al'rer.adaçãa.. · 

O Sn.. Ar.vAao B..u>Ttf3Tt:\ ~ Mesm~ mais de um biennio. -
. 0 S~ M4\CfUCIO DB .· LACEnnA - · Maii: . tfe 1un_ bienni<t, di.z 

'\'. Ex: •• ma~ eu estou em ·um ·paiz 'de imprn~izaf,:ões, .. ·e, ad_. 
miltindo essas improvizaçõe~, vendo íudo. faciL. · . · 

o SR. ALVARO BAPTIST~ _- Mas é preciso infojar .• 
o sR. M11t;Ric1Q DE LACEl\DA - E' preciso ~iciat ..... va~ 
~. -voi. v.. · · ta · 
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mos adrniltil' ~1ue se inclua no orçamento, actualmente. o 
· jmposto solwe a renda, .Para iniciar~ 
_, O Sn.. ALv.rno ·BAPTISTA - Apenas aponto o imposto sobL·e 

a renda. · e sobre o capita!; como impostos que devem ser ini
; ciados e que devem resolver e modificar a situação tributaria 
. anormal em que· se acha o paiz áctualmente • 

. o SR. MAURICIO DE LACERDA - Vamos consenttr em que, 
indicado o imposto. .sobre a renda. séja approvad·o. Desde já 

. àou ·o meu voto favoravel a esse."imposto, mas dou o meu voto 
oesde que eile substitua o imposto dirooto, não conviva com 
elle, allivie o ~onsumidor, o poyo. . . 
. Vamos admittir qlie uma situação de necessidade publ.it;a 
'determinasse esse imposte). sobre a rend<i, para corp.eÇa.T a ser 
nrrecadado então só mais tarde, abrir mão paulatinamente dos 

. imposto;; directos, á proporção que o imposto.· sobre. a renda 
:fosse . supprindo ~s· fontes ·de receita com uma arrecadacão 
regular. Vamos, portanto, admíttir a melhor hypothe.se; que, 
posto no o.Tçamento. e convivendo com outro imposto; que, 
podendo ser arrecadado, o seja, e podendo. substituir, venha 
a substituir; mas ... Isso não será no quatriennio do Sr. Epi
t:lcio. A scien'cia economica joga mais com factos que com 
.theorias. E. aque>lles ahi .estão a abalar estes. 

Essas despezas que o Sr. Epitacio tem qué fazel', ou :::ão 
3S ordinarias da administração, ou as exttaordinarias. Em 
quanto ás ordinarias, os Relatores demonstra.Tam que.· faltam, 
para manter · á machina administrativa, mo. OOQ :000$ este 
anno. F veem as corrécções dos orçamentos proposta,s · dizendo 
que, :realizadas,. · naturalmente ·accrescerá cada :uma da.'3 ta
bellaF }los respectivos ministerios. · 

Portanto, a despeza ordinaria carece de um reforço de re
:cena para m:ljs de cem mil çont-0s, no mínimo. 

O Sn. AR.V.ANDO BURLAMAQUI ~ V. Ex. está fazendo con
fusão. Já no Ministerio da Viação, oi:; 66.0Q0:000$, que.º 
Relato.r propõe para .. mais outra verba, são des:pezas extraordi-
narias, não or<linaríàs. , 

· O SR. MAURICro DE LACERDA - Não faço confusão ... Eu es-
tava .encarando a despeza ordinaria. V •. Ex. é que ·deu um 
aparte inopportuno, precipitado. . ,· · · · · 

O SR. ARMANDO BUll.LAMAQVI - V. Ex. está fRJlando 
pelo proprio :\iinisterio1 da Via'°ão. São os· termos que co-
:nhecemos. 1 

o Sn. MAURJJ.JIO DE LACERDA -· Fallei . de passage~ rela.
ti','.amente ás incorrecões as J)roposta:s, depois me ref ~r:, 

, · feitas as corre.coões, ao prog.ramma tlo Sr. Ministro da Via
ção, isso é um i'llcidente. F~llava agora de móda geral n.1 
de&peza fixa, annua. . · 

O SR. ARMANDO BuRLAMAQUI _, Si forem deduzidos os 
tiü mil contos ..• 
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O SR. l\-1Aun1c10 DE LACERDA - Eu e:;tava examinando a 
questão d() ponto de vista das despezas ordínarias, vamos 
chamar quotidianas, da admi!IJ:istração, durante · ·o exercicio- . 
yindouro. Faltam cem mil co!lltos no min.imo ... 

O SR. A.RMANoo Buru.:..-\.1\-IAQUI - Não apoiado. 
. ! . . 
o SR. MAUR.ICIO DI~ LACERD.:\ - - .· •• • · accrescendo a esse. 

iieficit · o -que (; apontado pelo Ministro da FazeJild~ portanto, 
pela palavra of"ficial, . peLo Governo. . . 

o SR. ARMANDO Bü.RLAMAQU~ - V. Ex. verá que, ·Si re
tirarem dos or<;ame:nitos as despeza:s. extraordinaria~, a renda 
dará d'e sobra para as des.pezas ordina_!-'ias. 

o SR. l\IAUfüCIO DE LACERDA. - Deduzindo o em .. que o. Sr. 
:Jinistro da Fazenda se havia enganado ou se possa enganai:-, 
que, tiradas as. despezas extraordinarias ficam sú as -ordina-=
rias, que a renda para isso dê, teremos uma situação :-ose~ 
marca, si rne--:permitte declinar seu. nome~ Armando ·Burla
maqui, contraria ,á situação négra marca Antonio Carlos . . · 

• • l . 

O SR. AR.MANDO BURLAM.AQUI - _Eu. tc~·P.i ensejo . d~ 
provar. 

O Sa. 1\-FAumcto DE LACERDA - De sorte que fica. desde 
· .l ei o nobre Deputado emprasado ·a responder ao Relator da 

rece1ta, que, duvid'O, venha. dizeir que o orçamento será · en
cerrado sem esse deficit. 

O SR. · ARMANDO BURLAMAQUI - . Nós estamos com 113 da 
arrecadação superior a igual per iodo de outro exercicio. · 

O SR. MAVIiJCio DE LACERDA - V. Ex. allegando · isad, 
autoriza. :"i. oipposição, q,uando o Relator da receita .vier pedir 
mais impostos a. negar o seu voro, porque desde q.ue não seja· 
jJara governar, desde que seja para obras sumptuarias, para 
recepção dos Reis da Belgica. não se deve da.r impostos. . 

o . SR. AIUrIA.~DO . BURLAMAQUI - Trata-se da ~Jectrifica-
~ão da Central . . · . . 

o SR. MAURICIO DE LACERDA ._ Desde qu.e a machina 
administrativa· não se ·recente, si não é possivel eliminar c:!ót, 
<Lreito:s, si não é p0ssivel substituíl-os pelo da re11da :porque · 
f; demorada, entretanto; ·uma cousa é po~i:vel; ·- .. não mul~.i- . 
plicar nem crear novos impostos direct.o.s, desdti . que a ·ma
thina administrativa -•não ten:ha "deHe ·Qarencia para se -1nau1Ler, .... 

O :Sn. · ARMÚmo Bmu ... ~MAQ'u1l - Perf eita:m·ente. 

O SR. ~~RICI~ DE L~CE~A - · O :nabre . D~pUta.do .affir
ma que tira.d~ as despezas extraoPdinarias, os : órr,~enfos 
estão equilibràdos. ·Quer dizer, retirado tu<lo que é .extraú1'.'
clinario, ó orçamento dará, ... para as despezas communs da 
administrar,:ão . Neste caso; · (Jualqt,ier proposta do honr;ldo :~ 
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a.e:Iator da rec·1;;ita deve ser rejeitada .pela Camara. quanto ;:i 

impostos novos. Não ha. necessidade delies. 
O SR. ARM.ANDO Buru ... A::MAQUI - E' urna conciúsão a. qu~ 

. ..,,,.,. • Ex. 1t1ão pôde chegar. - ' 

o Sn. l\f.AUR.ICIO DE LACERDA - E' Uffi!l. <ionclus:ão ·ª qu~ 
. t:"OU f ooçado pelos seus apartes • ...,__ . 

o SR. ARMANDO BURLil'.!AQUI - A prova. é cru& .é de uíi
•lidade a electrificação da Central; e V. Ex. mesmo di.s~e. 
·que havia necessidade da. construcção de estradas de ferr~. 

O SR. MAURH.:ro DE ·LACERDA - Eu dizia que a adminis-. 
fração tem uma despeza ord:i:n,aría effectiva e uma· extr:i- · 
nrdinaria, como o nome está àizendc,, eve~~tual. Si a despcza 
ordínaria, eí'feetiva é incluida no orçamento por tabella, a 
<lespeza extraordinaria eventual é mais ~u menos ínch:ii.da 
nos orçamentos pelós creditos. · Ha até. uma tendcncia bouaj~
taria - vamos dizei" - com o gallicismo, fazer orçamentos 
verdadeiros, isto é não fazer orçamentos paraleilc::;, em que 
a despeza ordinaria da administração venha tabellada, em 
\lma e em outra irrestricta e ilimitada p-elos creciitos iuterM 
mitente,s do Congresso. 

A sua tende.ncia é justamente no limite da previsão, con
<;erlar as tabellas da despeza de tal ordem que a-· de.speza 
-commum da administracão prevista arithmeticamente . seja 
acompanhada da despeza. exlraordinaria da admifil~t.ração no 
Hmite e no co.lculo da previsão vo~si\"rl. 

Sem o que nós recahimos no que o Sr. Carlos PeixO".o 
chamou parailelismo orçnmentario, typos da comed.ia orca· 
m~nlaria ou operei.as do numero. -

o Sn. PAtrLO DE FRONTIN - Na dcspeza ord"inaria. basta. 
o eervíço de juros e nmortização das quantias necessar1as 
para. estas despezas extrair<iinarias que não constituir o pa
trirr1onio nacwnal. 
. o Sn. I'lfAUnJCIÓ DE LACERDA -. Eu tambem sei que tod3; 
as desper.i's cxtraordinarias desde que sejam applica·das, comQ 
por exemplo esta da electrificacão da Central... · 

O SR. SAM~Aio CoRR~A - Tem um contrabalan~o. 
o SR. MAURICIO DE LACERDA - ••• tem um contrabalanco 

-do augme-nto 'não só do no-sso patrimo·ni-0 como mesmo d.Q 
augmento <la renda. 

.. . o Sn. PAULO" DE FRONTIN - Que sô virá d-epois de con~ 
clurda a -obra. · · · 

.:O SR. i.\fo.uRICio DE LACERDA - Como ·bem. observou o no"' 
_bte. Deputado, eSJe .augmento da rerida só vem depoi.s .de con.
cm1da"'{,a obra. Duas e.ousas, portanto, se impõem; não em
penha\'3 Thesouro publico naqµellas ·obras sem a.· certeza de 
_c?nclml-as e, para ter ·essa ce.rteza1 ter o dinheiro pre-
,.~iso ... 
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O SR. PAULO DE FRONTIN - Basta ter o serviço -de jurD!I 
~ amortização; não ha necessidade de ter o capital integral • . 

O Sa. l'v!AURICIO DE LACERDA - Não ha ,necessidade de 
ter o capital integral. Vamos · examinar esta questão · n~~qual 
tantas esperanças . põe,_ o honrado Deputado pela Capital F~· 
~eral - basta uma despeza inicial; não será. logo de réis 
45.000:000$000. . 

Pergunto ett, para esta despeza inicial o p-roprio aparte 
do Sf'. Armando Burlamaqui é pessimista porque diz elle, 
tirada · a despeza extraordinaria, considerada só a ordinaria, 
(fue é despeza morta não reproductiva, esteril quasi sempre 
e em regra inteiramente -dispersiva essa. doopeza ordinaria. da 
tabella e correspondida pela reeeita. A receita. dá. para .se 
fazer a despeza ordinaria, diz · S. Ex·. . 

. . - . . o. ·sn. .Al\."'\[..\J."'iDO BURLAMAQUI - · .P_e.nso que. sim. 
O SR. MAUR1c10 DE LACERDA - Mas, desde que õ nobre 

Deputad<> declar~ que a. ··receita só dá pará- fazer a despeza 
ordinari~. i~so facto, ~onclu.e commigo que para a despeza 
e..~traordinar1a não ha ireceata. - . 

O SR. AR.:.'.L.\.""loo BURLAMAQU! - Mas ha creditas espe• 
~iaes. · · 

O SR. PREsm'E:r-.'TE - v Devo dizer ao nobre Deputado que 
ha ii O Srs. Deputados no recinto. . 

o SR . . MAUR!CIO DE LACERDA - Vou concluir. 
. O nobre Deputado · diz que ha creditos. Ahi é que e!tá a 
confusão. Ha cre<iitos--e areditos. Chamar-se credito a um 
projecto appellida<lo de credito é muito parlamentar, mas au 
Pfrgunto, e ~crr.dit.o~ para o credito ? V. Ex. não tem im
pc5 tos que rendam .receita extrnordinarin. pnra fazer a des
pt>za do credito 'que votou. Abriu ao Governo credito mas elle 
tem que dar vida a esse decreto em alguma fonte de a1-
nheiro. - . , · · 

. ' 
o SR. PAULO DE FRONTtN - Si for por emissão "lllo .M.

Vrrá si não . amortização e si for por c.mprestimos, ao juro d~ 
5% e amortização, ·para 45 mil . cont.os ·são necessari0t 2. 700 
cuntos na despeza ordinaria. 
· O SR. MÀtm.1cto DE LAcimo.4· - Ahi está. o nobre J:>epu
t.ti.do atinal, commungou conúnigo na minha critica. isto é 
que a receita não dá . para essas. obras· extraordinarrns. 

Obras extraordinarias não se faz.em ·com ·a receita ordi
naria fazem-se com recursos extraord1narios. Essea reeursos · 
e~drao"rãinarios são obtidos de tres mc<iôs: ou por um im
p0;; lo arrecadado especialmente para aquelle fim., . . ·como n.o 
caso dos portos; ou por. um ernpre;;timo feito para ªquel!as 
ob:-a~ ou por emissão, -que emprestimo é, for~ado,' pelo · Go- . 
. vcrnC1 para. custea,r aquelle serviço. · 
. Perguntei no 'inicio do meu disr.ul'So se era possível de-
Pretarmt>$ nwos impostos pa~ __ attribuir a suà receita· a· esse 
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,fim. Não é ppssh:el porque a c.apacidade ti:ibutaria do povq 
brasileiro obegou ao limite do extremo limite. 

O SR. PAULO DE F:aoNTIN - Quanto à renda, não. 
O SR. ARMANDO BURLAMAQUI -. A arrecadação não pro"'i 

<iuz o ·que devia dar. · . 
' o SR. MAURICIO . DE LACERDA - Diz V. Ex. que a arre-. 
cadação nã0 produz o que devia dar, mas póde V. Ex.. apurar 
como quizer, admittindo até semi-Deu~es nos arrecadac;l9res; 
que não haja contrabandistas ou individuos que Iezení o ·físcu 
de . outros modos que ·ainda assim a receita não se desd{)bra
rã _até o limite da despeza extraordinaria. 

Quer dizer: não é · com medidas administrativas de arre ... 
cadação que se podem. custear essas . obras extraordinarias. 

Será, como Q Dr. "'t!aulo- de Fr.ontfü., collocando bem a: 
questão, disse: por emprestimo ou por emissão ? . . . 

E a.gera concluindo, .iá que ha numero e eu não quero 
retardar demais o projecto, com emprestimos, dizia eu ~ 
o ·Sr . Presidente da. Republica, terá a espierança de obter no 
estrangeiro mais emprestimos ? Esses emprestimos jtUe o.s 
-0bterá ? Convirá á Nação tomar maicres compromissos ei ... 
ternos ... 

o SR. PAUL o DE FRONT~ - Acho que não. 
o SR. MAURIC10 DE LACERDA - • • • para fazer obras comà 

as da secca, cr.ue se vem conlessar um anno depois de all! 
\'erti<io quasi todo o dinheiro da valorizacão do c&clé, dando 
assim S. Paulo um Estado do Sul dinbeiro para ainda uma, 
vez serem feitas obras nos Estados do Norte ..• 

o SR. ARMANDO BURLAMAQUI - Quem deu foi a Uniá() 
Brasileira. 

o SR. MAURICIO DE LACERDA - ••• desmentindo com 
factos a tendenciosa 0 rient.acão politiqueira do Presidente qus 
quer dividir o paiz em nortista e sulista. ? 

O SR. ARMANDO BuRLAMAQut - Não colloque a quest.ã.~ 
·no· ponto de vista. regionalista. E' impatriotico. 

o SR. MAURIC!O DE LACERDA - Sr. P~sidente, anti .. 
patriotko é andar assoalhando, nos meios governamentaes, 
que o nort-: andou sempre exila.do da prbtecção do Governo 
sulista. . . · . 

O SR.. ARMANDO BuflLAMAQUI - Relativamente andou. 
O SR. N'ICANOR NASCIMENTO - Então V. Ex. acceita. o 

ponto de vista ? 

O SR. MAummo nE LACEDA - Ahi está ! Eu digo ao con
trario. De que nunce. andou prova o easo da secca. O cre
.dil?_ qne alli está sendo empregado não é propriamente da 
.'(Jruao como se diz é o resultado rio trab~lho de um EstadQ 
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da Federação, lucros adquiridos sobre produclos .seus, que 
cnL.regou: á União para serem applica<los nos serviços Ida.·. 
secca do Norte. em boa hora lembrados pelo honrado Sr. 
Presidente d~ Republica, e . em tão má hora p-0r elle inu-
tilisados. ': · · 

' o · Sfl. A~MANDó BUIU.AMAQm - Peco licença para esela-
rccer a V .. Ex: Cento e oit~nta e seis milhões de S. Pai.lfo fo-. 
ram para a encampação da Auxiliaire, no Estado do Rio 
Grande do Sul, que é ta.mbem uma obra meritoria .. 

O SR. MAUJucro DE LACERDA - Foram para Auxiliaire i86 
· mfühões como quiz o · Sr. Epitacio ou 200 milhões como quiz 

<i Sr. Borges de Medeiros. . . · 
Mas isso não invalida o argumento de que do dinheiro que 

se applfoo.u ou qlie se gastou na secca não resta mais nada. 
o Sa. : .AR'MANno Bt.JRLAMAQm - ·Não apoiado. 
O SR. EsTAcm COIMBll.A -· Dá licença para um aparte? 

Compare V. Ex. a kilometragem das .estradas de ferro do. su~ 
oom as do no.t'te. e ba de comprehender a Camara que o tra
tamento dos Go.vernos da Republica tem sido desigual pará as 
duas regiões do paiz . · 

UM SR. DEPUTADO - Certsmente V. Ex. não se refere à 
~. Paul~. · ·' •~ ·: .• '('-1'1•'11;J1#Jl.I ... 

o SR. EeTACio Cot'MB'RA - Não me estou referindo a São 
l1aulo. 

. o SR. NrCANOR NASCIMEN'ro ~- Si" não se refere á S. Paulo. 
i1 (Jue Est!do então se refere? 

O SR. EsTAc10 COIMBRA - Refj:ro-me aos Estados em con .. · 
fontt>. \;. :, .. ·<f! 

O SR. MÀmuc:ro DE LAcBRDA - Sr •. Présidente, a questá{j 
foi int.empestivamente agitada neste terreno pela. inter-· 
wnção do Deputado Burlamaqui. . 

O SP. ARMANDO BURLA'MÃQUI - Foi V. Ex. quem a agitou. 
o SR. MAURICIO DE LACERDA - Eu di~se que e\'8. tenden

r. in~a <> . epitacista a ·ane2Rção de que o Sul !lle divorciava eomo 
fil ho primogcnito, do filhCl expurio do Ncrr_te. A eontral)rova 
rstá em crue o Sul contribue para as obras no norte do paii. OP. 
:Hlbrc~ Dt=>putados agitam a q_uestão divisionista. separatista 'do· 
J.miz, levantando: ciumes indebitos. allegacões . que se l)odem 
riPstruir err.:i -uma simples comparaç-ão . em favor · dos Esta.dos 
íi l1A 5;f! dizem melhor aquinhoados pe1a iniciativA particular,
n~:-; :-i. não· é prêipria.mentP. creada pelo Gove'rno; mas pelo es
f(l[·,~o li.e seus filhos. O No:rte não póde fazer o ·mesmo movi
m~nto, flagella-o a secca, as commuriíc~ões são difficeis, a: 
~op~lação .. J?ouco d_ensa, com a onda da molestia;· as· correntes .. 
1mm1grator1as se encaminharam então para e Sul, tornando: 
ahi o ·trabalht:i mais intenso1 ·ma.is fecunqo, · 
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. Conclfoões infeir9.n;ent~ indt>pendenles da '10'.fttad~ dos ~ 
v~rn!'c:· · <·orno ~P.Ja . a. 1mm1~ação. d~~envolvPn<lo a. iniciativa 
p~rf.umlRr. o ~Pn nesenvofvimPnf o r~Ja m:ult.it>lic:tcão dos ea
·p1tae~. pelo esforço, pelo trabalho, dispondo do maior numero 
de brac;os . . . ..... · . : 
. O SR. E~i',.\Cro CM?.rnn>. - E!r.~nnto ôS Esf.a<Jos ·do Sul 
mtn -r!\vórPr;doc: com â itnrnigta~âo; melhorlln'11mtos . 01.ltros, 
o~ . flrtHtirl'i;; do Norte se contenta.v!lltl c-om nõmeações pará â 
Guarda Nacion~l. · · · · · · 

· ~ , O SR. l\fA1rn1c11) r>ft tM'.~bA -· · ·v. :Ex. o~ltta quê inter
~mt>1>nrio o fio de min'i'1a e~o.::ttão. d('.Clàrs q11e, desde a. 
monarch ia. o Norfl" tPm ~.ido victima dic:to . . one atle~ se11 il
J·,~fT'(\ T'Pnrl"'c:f'Tifat1f e. t'!t-!=!rlP que foi e"(ifado da nrnctP.Cl"ãO do 
Rul. pl)r PrP.sid~ntê~ ~'1lfr.:fas. tem apoiado lneondiciotialmente 
f>c:f es prpcirlentPs: qnr>i~Ptno-nnr;, . nortr:intn. do. incondiecit>na
Jicmo nl'llit iro rme !=acrificou tndn. ~ falta de pro~amma admi
!li<:f'H!tivo do.::. pr~idAnt e~ do · ~t11. PM quP. nãô ~otnha.teram os 
~otttieoi:: d.ô ~rirf~ P~ses "gOvernos f Por ttue não pedirâm me .. 
d idas para o ~drte ? . · · · · · · · · · 

o f;~ .. .\R~rANno Rt.TRL1\MAOm - Foi "'" E;c:. quem a le
. vantou, .mas com o meu protesto immediato. 

O $R. 'MAtmrr.rn · o~ t..vmRD.A ;__ Quem a levantou nf!ssê 
tr.,..t-r-ti" foi o nohrP. Deputado. Enct>rrando as minha~ con
sir1~rãr:5~'$ . Af'vn. "()Ol' f'hn. 'rêsnonrttsr a.o ~~arte· do n.tfürê Depu
tado (lf')O Di$lricfo Ft>CPT'nt. Eu nizia que Pm m~f.eria de @rn .. 
r>ré~t.imo'3. · Pm primejrõ logar, el!~ era dubitativo e crue a 
1'\'~di n dPvia ~Pr pr11rlenf ~ ('m p~dit empre~timos e-:ttP.t'nOs. 
Omrptn á~ f'mi sPõP.~ nêo pr(.>r.iso T'f"f)Pth' · o: que sempre disse: 
o abm;n dM emis.sõ~~ f.rard naf nrafmP.nf.P. o P.nM.recim~nto 
ma.]o:r cl~ vida f' a re.ducrfio do va!or acqui!:'ithro da moeda. 

· () 0overno faz ·uma P.tnissão T1arll uma . obra.. bojf!, ttma
n'hil · l erá de fazPr nma <'ulra pàn att~nder á~ de~netM ordt· 
n::i,..inc; da adminisfrar?o. f.>PrrtUe t.odos M ft1necion•u·ios, os 
rnilitnr~s. oc; proprios Deputados qne PP-rcebem !?'raride quàn
H~~ f P1a~-Hn. de re.eto, rerlnzida~ cl~'7ido ~ Ptnissân de pa.pel
moeri~. re~nlt~do: ontN1 ~rriissão, ·nrva . ~missfio; emfim, o ·t>ro
ces!'.tn da diútna. periodica, para ps~r funccionarios, emisa3ea 
<i<> fj'l~l). . . . . . 

. · · (',om sr>mPlh11ntl? poíitw.a finsnceil'a chegtirt:~moa aó_ vor
fiM revolucionario. no rmfli n~fl sabemos si o ~overno noderá 
ss.lY~r n~o só a ~ua e.:..tahilidade. ~omo a propría organi:iado 
ela .· Patria .. em mP.io á catae1trophe fínanc,.. ira que se ' t>revê, 
l<1do~ !=;enf{)m P. ainda. Jhe mentem o~ negadore~. . · 

Sr . Pre~idE>nte. ~ .iuE:to. porfonto. corno· dissP- o. honrado 
Jõ~p1 1 f ado pelo Distrirfo Federal <m~. qnando .vot.armo~ . uma 
rfu>(firia dP~!'a orctc>m, ' na qual Pmpe11hamos ·o .nosso P.~foreo e 
'\"ámos i>mpPnrar o · nosso credito. _ dPvemos . am:mn~nlar . s re
N~ita. isl.o fazr.ndo com se~nt-3n~a. afim de sabermos ~e pode· 
H>mo.~, conlflr rom "~se dinreirn. SP.,ia por maio dP. · imposto, 

· ~e por meio de emissão, seja pot snei<> de etnpte&ti.mQ, ~ara 
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tl'lé não ti<rtiêm patadas as obras. o tttie seria, ~ara o !)!ili 
·maior desastre do que .deixar de !a2el-o, com os recursos para 
as mortizàções ou para. os resgates da& quantias· tomadas ou 

. etttittidas. · · . . _ . 
Nestas ccndieões levanto as aetuaes duvidas ·.d4 tribuna, · 

eerto de que presto, neste momento/ ao Sr. ~pitacio Pessôa. 
o mais assi!2Tla1àdo servico ao seu Governo, como se.ia o dé. 
previnil-o dê que está ~m .um p!Jjz· de capaciriade tributa'l'~a 
Psgotada, não podendo reeo~rer ·· ~ empregtímo · interno. não 
<ievendo recorrêr ft outros emprestimos externos ê muit~ M ·)"' 
. no~ ás .ernissõr;.s; sob pen~ . de ficar ·o paiz hypothecado· no· ca...: 
pital estranjeiro, cu arrninado pela degradaeão : dâ . m".urla. 
aue l(lvará a ·Nação á fome e :i miseria ,dando tristes, tonos, 
tumultuosos dias ao seu · qlla.triennio. . 1 

. 

O Sr~ Epitaeió Pes~a ~ilcerr,_e ·PCiis .o seu period.o de f~s- . 
ta~. fp,che s~us ,l?randes seloes. nao -troque a modestia cn~~n·a .. 
pelo fausto engânador ou . o t6to· hpro. mantenha•se -no p C'úeo 
de t'.luP-m ê pobre para, repar~ndo o--que a gUert'a nos retirou 
e e.nfranrlo ·num período de trabalho e esforco. não affr<"tnfat" 
a atflir~ão__ ~eral a.nfP.s que o ·paiZ . seja -_ sevêl'amente condu-
ddo ã Jinanei:Js . (lesafo~:\das. . . < · . 

o Sr. P!tiitacio PP-SSM "êrre-·.as portas aos i:ieu!' 'Palnl!ióg, 
apague as li11?.es que · ainda os inundam. cesse os bailado<;. cm•;. 
ra os hllila.rinns. dê p~~adelro aos fflstihs, termln! n t>ll~ódo, 
a 1'agôdP.ira, ~ farra official e meditA na hora amar~ -·que o 
virá ~nlhe!' c1entro ~m pôuco, ae.m dêdfr..a~es, mcrr~ de ~All 
earacter pc$soa.l. Mm d1nbeiro, sêm foroa~ sem 1'0f>!-tlntl~~d'e 
e. . . SP.ni ·td~a.s, sem · ti'lêios, .. sem reeursos para; ~- Mlv1n•· e · 
ao sPn Governp que caminham para seguro, certo e fatal ptr• 
dimento. · - · 

/ . 
o Sn. Aru\t'.ANoo · BunLAMAQt!I -. , ·são gott.as- de agua nb 

oceano. 
o Sn.· MAtrRrr..10 DE LACERDA - Pois o Sr. !:pitMfo Péssõ1 

que não · abuse das gottas de agua que caem no ocetiao por
que, muitas Vê1.êa. meArno· sem · ~tta.i:i P.tf~ ~atre.veet& rc:unpendo 
os proprioe dtquM em ru.ria destruU:!ora. • . · 

S. E~ • . que ae prevtna ~nntrl\ os aventureiros rtUe o as-
. s~dH1rn contra os eonsetho9 daqu~Jl~s auê entendem que seu 
periodo govi:sirn11mental dF!Vé ~e distinguir tJCr grandos ·dbras. 
como se o- pP.riodo '.Rodrigues Alve-s, esquecidos de que pars. 
esf.e Mnr.ori"eu o quadrtenno . Campo~ -SatJeg sant1andô ení 
grnnde t>itrte. a .,moedá, "Podendo-M dahi t1or _ dia.n.t~ •. t-Morrêr 
ao 0~1!7'0 dn ttedlt.f.ô . e_ oti M 'P~'Oel- da emissão sem :-rrave$ ~ba .. 
lo~ lmmooiátoi< Depois. por~m; aue as · tinanea.s ~h~~nram ao 
estarto que aa1'eníos, depois de dr~radadii á tnóC'~f!t pnr F;U"~ 
céssivas P-missõ~s: o ctu~ é paf riotiéo é dj!P.r· ao ~"'. f,pihelo · 
PessM: st o 'Sêü Governo nada pôde construir deixe, ao rrte• 
nos, à?- pé o que ah i eRtá, a no~sa s~herania aue não póde . vi
ver ~ lue-a.àa -ao ·capitalismo e~trangeiro ou .local. 
. t 1\t>cnnstrufndo -~· nôSSàs - finn.nces . uuhlicas léri11 S •. Ex. 
t~~to ~ obra merilõl'ia; perturbando-as, arruiiltttdo~u. e 

. 1 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 23/00/2015 14:34 +Página 66 de 97 

. destr!u!indo, certo só poderá merecer o epifüeto de flagel1o do. 
seu povo e do .seu paiz, que já Ilhe dão á s.uroina por ahi. · 

Se S. Ex. não conseguíÍ' ser um ·con,struidor, poderá ser-; 
um grande cidadão se prestar o serviço ao seu paiz, de nã~ 
comprometter rnais do que ·se acham a sua fortuna e o bem"'I 
est.ar de sua gente. · · · 

Se S . Ex. nos poupasse o sacrificio de tamanho desas
tre, fazendo o q~ie as circbmstancias aconselham, mereceria: 
as b·ençãos das futuras ge~õ'e5;· sí pr~ferisse fazer calar, n() 
segredo de sua intimida$~ os grandes .programmas, atra:i; dos 
.quaes bacorejam conhecidos cavadores seria consagrado o se
gundo consolidador da Republica, salvandq_-lhe a situacão. 
economica. · 

Fó:ra disto, festins, ob-ras, despezas, credito.s illímitados 
terão um limite: o bimite da pob'reza. . . . · 

Vot.e a Camara os· creditos illimitadlis .que entender.~ vote 
e approve. Neste paiz er-urr.1~n~i~('I, qu" parece creado por Deus 
sómente para cuidar de seus dias, nos graves momentos. Elle;. 
ha de lembrar na sua sabedoria ao perdulario que o limite de 
suas despezas está visivel no fundo da bolsa vasia. 

O ,Sr. Presidente Epitacio poderá ter tódas as .autol'izacõe~ 
para usar de creditos . illimitados: · a verdade é· que começará 
a applical-o~, mas não c,hegarâ ao fim, porque, no dia ·em que 
tivess.e de terminar ·O emprego desses creditas, abertos sem 
J·e·stricções. a seu talante. S .. Ex. teria sido antécipado, na 
Yespera, Dela falta· de dinheiro. . 

Nessas condições. a medida que se vaé votar é. apenas, 
·mais ·uma aventµra fi11anceira. · · 

o SR. ARMANDO BURLAMAQCI - Et lamentavel esse J)essi,..: 
mismo de V. Ex, . . 

o SR. MAUl\lCIO DE LACERDA - Não tenho pessimismo; 
eDmo não t~nho optimismo. Aos homens de Estado não as-'! 
siste o direito de serem pesBimistlls nem optimistas; nfüi. lhes 
é dado tPr inclinações parn considerarem que tudo se a.eha 
perdido. on qm~ tudo estâ no melhor dos. mundos. · 

São como o medico: deante do doente, em face da mo
le~tia que invadiu o organismo, o que elle tem a fazer é in
tervir co'!? a sua sc~encia, réstabelecer o equ~librio natural ' 
dns funcçoes, nor:r: 1 zal-as. Sua missão não é a de· ser pes
simista nem oplim1 : o. que se requer do ;medíco é que não 
err13 na medicina. e eu entendo que o nosso medico está er
rado. (Muito bem.:, mu#o bem. O orador é cu.mprimerdaào.) ; 

O Sr. Presidente - Fica adiada a discussão do art. .._. 
do projecto n. 106, de i92Q. abrindo o credito çJ.e 45.000:000$.· 
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SESSÃO ~M 11 DE .r\GOSTO DE 1 ~20 

para el~trificação .de .· trechos da Estarada .de Ferro ·Central 
do Brasil . . 

iQomp~ecem ainda os Srs. Antonio No.gu~ira, · Souza 
Castro, Pires Rebelio, Arnaldo :Bastos, Pedro Lago, Elpidi0; 
de :Mesquita, Salles Filho, Macedo Soares, · Matta Machado, 
José Bonifacio, Josino de Araujo, Francisco Paoliello, Wa! .... 
domiro . de Magalhães, CamiUo Prates, Rodrigues . Alves ~i-
lho, Pedro Co:;ta e Luiz Bartpolomêu ( 17) . : · 

· O Sr. Presidente - A lista de presença accusa o oom...
parecimento · de i20 Srs. Deputados. ' 

V.ae-se .. proceder . i :vo.taçã.o das materias. constantes da. 
ordem do dia. · 

Peço aos nobres Deputados que occtl!Pem as suas ca~ · · 
deiras. (P.ausa.) · · : \ · 

Votação 'do projecto ·n. i62, .de i-920, do Senado, aµ~ · · 
torizando a . abertura dos . creditos necessarfüs para ·pagamento.·. 
de gratificação addicional ·a que, de accôrdo com a lei nú'!"': 
mero 2.356, de 31 ' dezembro de 1910, fizeram jús diver.;; 
sos fun.c..cionarios da, E~~ola de Aprendizes Artifiees do.. Pará; 
com substitutivo da Co.mmissão de Finanças· (3• • disC.ussã?'} .~ 

O Sr; Pr~sideni& -· · A. este proje~to •. a Commissão .de Fi~ . ·. 
nancas -0ffereceu- o seguinte substitutivo . approvaoo· emt ~: · 
discussão:·- · f 

<.(Art. .1.º E' 0 Poc!er Executiyo autorizado a abrir, peló 
Ministro da Ji'azenda, os . creditos especiaes que fol'.'em ne
nessarios par~ pagamenfo d:as gratificaçõe~ addieionaes ~ · qtie, 
de accôrdo com o art .. " 66 da 1ei n. 2 •. 456, de S.i. dei dezembro 
de 191.0 fizeram jüs. até a revogação desse favor pelo de.-: 
~ret~ n.\ 3.25t.!. de ~1 de maio· de 1917, _os ·func~ion,ari'o~ ~e: 
serviram.··· nesse -tempo; . nas Escol&s de Aprendizes Arbf1ces
do Pará .e· oo· Amazone~ Ins:pectorias Agricolas dos ·referidos · 
Estados, e Servio·a de ProtecçãQ aos Indois e Localizac}ão de 
Trabalhadores Nacionaes, não s6 no ·.Amazonas ee Pará, como 
íambem no Territorio do A~re. . · 

Paragrapho· unico. Os creditos a que se refee o pre
~ente artigo serão aberto'.i:; á proporção que_ .forem apurada$ 
as dividas -pelas delegacias ' f'iseaes do · TP,esouro Nacional e 
r.nviados ·os :documentos ao Ministerio da Fazenda, por inter
medio do-· Ministerio da Agricultura, Industria e Comíneroio •. - . - . . . 

Art. 2." ·Revogam-se "as disposições. em contra:;-io. 
You submetter .. à votos o "substitut(vo ~ 
Approvado o . ~ef~ido sQbstitutivo · d~ 

:Finanças . . 
Commissão d&. 



c!mara aos DepLlaOos - lm"esso em 23/00/2015 14:34 • Página 66 ae 97 

'.Approvado em s• discussão o seguinte 

· PROJ'ECTQ 

N. ' iô2 ,..... 1920 

·cProjecto n. 298, de !9:l9) 
. (Do Senado) 

O. Con gTesso. N ació:naI resolve : 
.. . . ~ . . 

· Art. · E' 0 ~oder"-Exet"Utivo autori:zado a abrir O!J ere
<r!tos que forem nec.essarics para o pagamento da gratificação 

. addir.ional a que de ac.côrdo c·oin o parag"apho unico <fa lei 
n. 2.356, de 31 de dezembro de !910, ém seu art. 66, fizeram 
jús nos annos de 1-913 a 1915 e parte de 1916, os · ~x-funccio
nario~ da Escola <re Aprendizes/ .Artiffoes do Estado :do Pará 
Manoel Xavier .Ferreira, l\lanoel Domingos de Castro~ Manoel 
Teixet!'.a. de Lemos:., e Antonio Ferreira dos Santos, e que dei-. 
:taram de receber n:aquelfes exercicios finânceiros; 1·evogadas 
ás disposicões em contrario. . · . __ . . .· . , . . . 

. . 
O Sr. Nieanor Nascimento (peia :ordem) requer a.· ·ver!~ 

ticacao d~ votação. · ·· · · ··· · 
. ; Pror.e<iendo.;.se á verifiéa~ão de vot.a_ção1 · rêconh~ce.•!:!ê te
?(tm vola<lo a favcr 105 Srs. D.eputados e contra· um: total 
106, com o Sr. Presidente, 107. '· -·" · 

. . 

O Sr. Presidentê - O projecto do Senado foi approvado. 
O subsÜtutivo approvâdo vae,á Cpmmissão de Redacção •. 

O Sr. Monteiro de Souza (pela orá.e;,,,) requer e ()btem 
Clisp1-m~a rle imi-.ressão da redar.çfio final do projeoto rt.· i62 A, 
ele 19~0, afim de ser im~ediat.amente :votada. ~./ 
._ E' lida e. sem ol>serva~C5es. appra.vada a ·aegUinte 

r ,- : ... . :,., 
REDACÇAO . 

N: i62 A - f920 · 

ftedc.c;:lJ.o firinl · da emenda siibstit1ltim1 ao fjrojecto do 'Se
nadn, n. 16~, de 1920, que (mtoriza â ébertura de credi
tos para pMamP.nto de aratificaçãn· addicio-nal a_Junccio
nm'ios da Escola de Aprendi;es A'rtifices · dô . Par,á .. . 

. ~"' ... . 
O Congrp,sso ~acional reso)Ne :· · 

· Art. 1. º E' o Poder · Exccntivo -autorizado a abrir, · pelo 
ltinist.P.rio rta ~.,azenda, os· creditos especiaes· Q\1(!s ·rilrem ne
cessarios para ptlgamento das· gratificações addicion.aes a que, 
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. ' BE.SSÃO E:Y! i i D~--AGOSTO DE 1920 . 

ele accôrdo com o art. 66, da lei n. 2. 3t:iG, da 3 i de dezeinbro 
àe 1910, fizeram. ,iús, até a revogaçüo desse favor pelo de
cret~ h. 3 .251, de 31 de ma~o de 1917, os runccionarios que 
serviram, nesse tempo, nas Escolas de .:\prcndir.cs Artiffo·!S 
do Pará e do Amazonas. inspectcrias agricola.s dos referidos 
Estados e no- Serviço de Protccção aos lndios o Localização de 
'l'rabalhadores. Nacionaes, não só no Ama:wna.s e Pará; com.o.· 
tambem no Territorio do Acre. · 

Paragrapho unico; Os creditas a que se refere o presente 
artigo serão abertos á proporcão que forem apuradas aS ·livi
das pelas delegacias fiscaes do Tbesouro Nacional e envio.1os 

· os documentos ao Ministerio · da Fazenda, por intermedio dQ 
l\linisterio da Agricultura, Industria. e Commercio. , 

Art. '2.º Revegàm-se as disposicões em contrario.: 

· ..... Sala das Commissões, u de agosto de 1920. - DeodiJ.ttj 
Maia. - Prado Lopes. ,.....- Raul Sá. . · · .. 

O Sr~- ·-~rêsid.ente-- O.projecto n. iG2 A. de 1920, • 
ao Senado. · 

Votacão . do projccto n. 1.52, de i920, nbrindo o credita 
especial-iie 139:~00$, para pagamento a Manool l>edro & CoIQp. 
i('34 discussão) • · · 

Approvado, em a• disnussão e enviada 4 Commissão ~ 
Jledacção 9 seguinte · 

\ 
N •. i5.2 ..;... t92o 

o Congresso Nacional· deeretà :· ' 
Art. i. 1) Fica o Presidente da.. Republica autoriz~do · a 

abrir. pelo Ministe~io da . Fa~e.nda, o crcdit~ e.spec1a! de 
i39 :400$, importanC:Ia do prem10 a que teem d1re1to Manoel 
Pedro & Comp., armadores. em Belém, Estaâo do Pará, pela 
construcç_ãc. do navio Manoel Pedro · I~ de t. 39.í toneladas de 
rieslocamento, de accórdo com a tabella do: Llo~d's Registei: .. 
O premio, nos termos d-9 art. ' 132, n. IL da l~1 n •. 3.674, :ae . 
7 de Janeiro de i:919, çoI'.responde a cem· mll réis por ~ · 

· nelad~. . . . - . · 
Art-. 2. º Revogam-se as disposições :em cpjltrario ... 

O Sr •. Costa Rego {pela ordem.) requer e obt..em dispe)l!â 
de imprensão da redaccão final do projecto n. 152A,~1920, 
afim de ae-r- imm~dia.l.amente votada.· · , .. 

\ 
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ANNAES 1lA CAMARA 

E' sida r. sem observações, approvada a seguinte 

·· REDACÇÃO 

.N. 152 A~ 1920 

RedacÇão f'inal do projecto n. 152, àe 1920, que abre o credito 
especial de 139 A.00$, para pagamento a Manoel Pedí·o 
& Comp. 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. 1 . º Fica o Presidente da Republica autorizado a 

abrir, pelo 'Ministerio da Fazenda, o credito especial de 
139: 400$, irnportancia do premio a que teem. direito· _Manoel 
.Pedro & Comp., armadores cm Belém, Estado do Pará, pela 
construcção do navicJManoel Pedro l, de 1. 394 toneladas de 
deslocamento, ele accôrdo com a tabella do Lloyd's Register ~ 
O premio, i~os termos do art. 1-32, n. II, da _lei .n. 3.674, de 

-7 .. de janeiro de 1919, corresponde a cem mil réis por to
nelada. 

Art. 2." Revogam-se· as disposicões em contrario. 
Sala. das Commissões, 11 de agosto de 1920. -· Raul Sá. 

;.__, Deodato j}Jaia.. - Prado Lopes. · 

O Sr. Presidente - O projecto vae ao Sénado. 
Votac;ão do projecto n. H A. de 1920, estabelecendo 

garantias para os ·operarias e diaristas qa Repartição de 
Aguas e Obras Publicas, e dando outras providencias; com 
parecer contrario da Co:mmissão de Finanças ( 1 • discussio). 

Hejeitado e.ili 1"' discussão o seguinte 

PROJECTO 

N. i1 A - 19·20 .~ 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. Lº Os -operarios e diaristas da Repartioã-0 de AgUas 

·e Obras Publicas que, nã.o · fa;z·endo parte do funccionalismo, 
te.nham mais de cinco .. annos de serviço, não ,poderão ser dis~ 
pensados, sinão em virtude de processo administrativo, onde 
se evidencie falta grave que os inhabilite de continuarem a 
exercer o emprego. · 

Art. 2.º Os salarios passarão a ser-de 8$, 9$ e 10$, respe ... 
ativamente, para os operarios com oi'ffoio; de 5$ e 6$, _para 
os. serventes e trabalhadores; e de 2$ e 3$ ,para os aprendiz_es. 
, . Art. 3.º. As porc·entagens extraordinarias pagas em vir
tude da-lei n. 3.990, de 2 ,de jan-eiro do cor:rente anno, serão 

' .. 
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SESS.fo E:\! 1i DE AG68'J.'O DE i92() -.\ ~7 

C'Xlinctas quando o forem para os demais empregados do 
E~tado. 

-Art. -i." A::i hora8 de serviço não poderão exceder de oito 
por dia ou 48 horas por semana. 

Para;;rapiho unico. Aos OJ»erarios designados para- per
noitarem na repartição, afim de attenderem aos serviços 
eventuaes, será abonada importancia. igual ao dobro <lo sa-
la.rio que percebem. . 

Art. 5." Os emprega.dos não comprehendidos no .. · art. · 2º 
sel'ãO 3ncluidos nos quadros com as · denominaçõe~ que ti
verem por occasião da ap,p.rovar;ão da presente lei, uniformi
·1.ados os seus salarios · dentro de suas respectivas categorias .. 
::iem, no entretanto, 'haver a menor reduecão nos seus salari6s. 

Art. 6." Os actuaes encarregados e mestres de secções e 
officinas, passarão para. o. quadro· do funccionalismo, com os 
Yencimentos equiparados; de accôrdo com o artigo anterior. 

Art. 7.º .Os operarios designados para auxiliarem os en-
. <:arregados. e mestres,. em suas attribuições, terão uma grati
Ji.:iação de 2$ diarios 'e serão considerados o,p·e~arios especiaes, 
devendo essas escolhas obedecer sempre _ao. criterio qa eom
rictencia. · . 

ParagraJ)ho unico. As vagas <le encarregados e mestres, 
~erão preenchidas sempre pelos operar1os especiaes. 

Art. S.º Fica o Governo autorizado a organizar uma 
Caixa ~e Pensões, nos moldes -das já existentes na ·Casa da 
:\loeda e .Imprensa Nacional, para a qual contribuirão . obriga
toriamente todos os einprBgados não titulados. 

. IParagrapho unico. Será presidente da rei'erida caixa o 
r~hei'e oa· contabilidade e t:hesoureiro, o t.hesoureíro da repar- , 
tição. · 

ArL 9.º Todos os empregados não titulados, que contarem 
mais de 20 annos -O.e serviço e se acharem impossibilitados, 
por· molestia ou velhice, de continuar a trabalhar; serã·o dis
pensados do ponto,· percebendo integraes os· vencimentos. que 
aetualmenté lhes competem. · 

Art. ·· f.O. Fic'a o Governo autorizado a 2brir o credito ne
·ressario á execução -da :p·resente lei. 

Art. 1 H. Revogam-se as disposições em contrario. 
\ 7otação do- projeeto n. 17. A, de !'9120, mandando con

siderar livres ·de direitos de consumo e de. expediente dos 
eeneros li:vres de direitos· os aeroplanos, hydropianos, hydro
!Jero:planos e ap"Parelhos semelhantes; e dando outras provi
rlenoia~, ·tom substitutivo da Commissão de Finanças ( i ª dis-
cussão). , 

Approvado em 1 ª discussão o seguinte 

PROJECTO 
N • i 7 A - 192l0 

O C~ngresso ~')acional resolve: 
,, Art. i.º Serão livres de direitos de consumo e .'do. e-g:pe

diente· -dos ,generos livr~s de direitos os a~roplan~s; ~ydropJ~.;. 
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A:M'NAES I>A eAMAM 

nos, bydro-aeroplanos e appar ·~lhos · semelhant~~. F.eus .f:obi'e
salentes e accessorjos, hangars e mais materiães de aviação 
inclusive apparelha·m·ento cirurgico, ma·cas, importados pelo 
ou para o Aero-Club Brasileiro, com séde nesta Capital. 

Art. 2.º Serão restitui<los ao mesmo Aero Club Brasileiro 
i)!!t direitos, porventura . per ~lle · pagos, durante o corr-ente 
anno e até á data deste decreto, pela importação dos mat~ 
riaes a que se refere o art. 1 º. 
· · Arl. ç-:s.0 Revogam-se as disposições em contrario. 

· O Sr. Nicanor Rascimanto (pela ordem) requer a veri....; 
· firacão da votaÇão. · . . · 

Procedendo-se á verificaoão de votação, reconhece-se 
terem votacio a favor 107 Deputados e contra nenhum; t()-., 
~l 10'2. ..d 

o ·Sr. Presidente - o projeeto f o'i approvado e nassa. á 
2• idscussão. · , · -

\:>ot.a~ão dô projeeio n. i76, d:e i920t .approvando os 
•ac:tos do !Poder Executivo constantes de requisições feitas 
pelo lhesoureiro da Estrada de Ferro Central do-. Brasil, de 
fornecimentos, no valor de L 000 :OOOf!S (2ª discussão). 

Approvados suceessiva:Inente em 2• discqssão os seguiu ... ka artigos ~ - . __ , 

·--. ... 

N. i.76 ~ i920 
' · O Co!lg?'esso Nacional decreta: / 

Art. 1. º Fieam apr)ro\;ados os aetog . do Pode?" ExecuUvo 
· constante~ das· requisicões feitas pelo .thesoureir~da ·Estrada 

de Ferro Central do Brasil de 21 de outubro e rn~e novem
bro de 1919 e os respectivos !ornecimentos das importan
cias de: 
Em 2t de outubro .de !9i9 ... . ........... . 

.Em 13 de novembro de 1919 .• • .. .• •..•••• 
oi7U;000$000 
530 :000$0110 

O que tudo som.ma ••••• º • ••••.••• ~ ... 1.0()0 :000$000 

feitos pelo Thesouro Nacional ao alludido thesoureiro da Es ... 
trada de Ferro ·Gentral do Brasil, f~cando este sujeito a pr~ 
stacão das respectivas contas. · 

Art. 2. º H.evogam·-se as · disposlcões em contrario. 
' / ' 

O Sr. Presidente - () projecto passa á 3ª discussão • 
. Votaçã~ · do pro.iecto. n . · 181, de 1920. reduzindõ a réi~ 

i00:000$, o· pedido de cr~dito supplementar de 200 :000$. a 
· ~ !03 do a.rt.. ~ \'\G 1:n:~mento vig~nte (2" disou~, •. 
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Approvado em 2ª discussão o i:;eguinta artiso do . 

PROJECTO 

N. 18~ - 1920 

o Congresso Nacional resolve: 
Artigo unir·o: Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, 

pelo 1\Iinisterio da Justiçá. e Ne~ocio~ Interiores, o ~rechlto 
supptementar de fOO :000$ a cons1gnaçao - Conservaçao, ae
crescimos, reparos de edificios, et-c . - da verba n. 30, d() 
art. 2''. da lei de orçamento do · exercicio vigente; revogada.; 
as disposições em contrario. · 

o sr. Presidente ·- o projecto passa á. 3ª discussãci. . 
Votação do projecto ... n. 183, de 1920, abrindo o credito . 

especial de . 3 :27 4.$838, para pagamento a J'oaquim Grego-
riano de Andrade (2ª discussão}. · 

Approvados successivamente .em 2ª discussão ~s seguin
. te~ artigos· do 

PBO.JEC'l'O 

·N •. f83~1920 

o Congresso Nacional decreta: 
Art. i. º Fica o Presidente da Republica autorizado a 

abrir, pelo Ministerio da Agricultura, o credito especial de 
3: 27 4$838, que se destina ao pag'am.euto da gratificsC}ão addi
cional de 60 %, vencida, nos termos do regulamento annexo 
aes decreto n. 9.214? <le 15 de dezembro de 1911, por Joaquim 
Gr~goriano de Andrade. ex-ajudante da Inspectoria do Ser
viço de Proteccão aos Indios e Localização de Trabalhadores 
Naeionaes, no Estado do Amazonaa. Si houver imposto a ser 
lh1uidado, o Thesouro desconta.l-o-ha daquella. somma. · 

Art. 2. º Revogam-se as disposições em contrario. 
O Sr. Presidente - -O projecto passa á 3ª discussão. 
VotaÇão do projecto n. 48 A, de· 1920, melhorando O.!J 

wuci~entos do maÃ~inbeiro inv~lido Manoel Gon~alves d;e 
Souza; com parecer favoravel das Commissões de Marinha e 
Guerra e de Finançaõ ( ! ª discussão) . 

~pprovado er:q. iª. discussão o seguinte 

PROJECTO 

N. ~A - 1920 

ü Congresso Naci9nal decreta: . 
Artigo unico. Ao marinheiro .invalido Manoel Gonoal

\'Cs de Souza, fica concedida. a percepcão dp.s ~encimentos dos 
e. --: VoI. :v. . 29 · 
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•· ' 
musicos de· primeira classe, pela tabella em vigor; revogadas 
as d~sposicões em cont.r~i·o. · 

,/ -
O Sr. Presidente - O projecto passa á 2.. discussão. 
Votação do projecto µ. 1.51., de 1.920, abrin~o o credito 

especial de 10: 044$~90, para pagamento a Arnob10 de Barro'! 
!Monteiro {3" discussão) . · 

. Approvadq em 3' discussão e enviado á COmmissão tie 
Redacção· o seguinte 

N. 151 - i920 

O Congres3o Nacional decreta: . . 
Art. i.º :F'ica ·o· Presidente .·da · Republica autorizad9 . a 

abrir, pelo .MinisLerio da Fazenda, o credito especial d~ réis 
10 :044$990, que se destina ào _pagamento :de Arnobio de Bar
res Monteiro, e:t-encarregado do exti!l'Cto 3º posto. 'fiseal do 
Alto Purús, imporíancia de vencimentos relativos ao ,preíodo 
de 1 de março de 1916 a H de junho de 1917, quando assumíu 
o exercício· do cargo de escrivão da Mesa de Rendas do .Alto 
.Turtiá. O Thesouro ·descontará daquella somma os . devidos 
impostos. . 

Art. 2.º Revogam-se as dísposições em contrario. 
Votacão do projecto n. Hfü, de 1920, abrindo o credito 

especial de 46 :257$4.50, para pagamento a D. Maria Elisa. 
I.oho Pereira e outros (3 .. díscussão). · · ; · 

Approvado em 3" discussão e enviado á. CoÍninissão de 
iRedaccão, o seguinte .. 

PROJECTo 

N. 160 - i920 

n Congresso Nacional decretá: 
Art. 1." Fica o Presidente da Republica autorizàdo a 

abrir, fJe!n ~.finistcric da Fazendn, o credito especial de réis 
46:25í$!!50. nfim de serem pai;as a D. Maria Elisa Lobo Pe
l'eira < ~ a seus irmãos Drs. José Lobo Leite Pereh'a, Americo 
Lobo Leite Pe::-eíra e Antonio Lobo J..,eite Pereira, . filhos ~o 
Dr. .Americo Lobo .Lei{& Pereira, ministro do Supremo 'l'n
bunal Frderal. fallccidcf' a 1 de outubro de f903, as diffe:-en
<;as de rnontepiCl de '1 :800$ pa,ra 4. :0'00$000 . O ·Thesouro des
contará daquelln. imporfancia as quotas do imposto e as coo-
tribuícões devidas. · : · · ·· ·. · 

Art. 2.º, Revognm-se as disposições em contrario. a- . . . -· 
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V dação do projecfo n .. 182, de f920, (redaccão da emen
da defltacada do projecto n. 121 B,- de i'9.i9), rele)'ando a 
preseripçãQ em que incorreu o direito do 1 º . tenente refor
mado 'Carlos Soares, para receber vencimentos; com parecer 
contrario da Commissão de F.inancas {discussão ~gpeciaJ) . 

O Sr. · Paulo de Front.in ( *) (para encaminhar a 'VOtaçâO) 
-· Sr. Presidente, '\1enhó solicitar do Hlustre Relator, membro 
üü Commissão ·de Finanças, imformacões sobre esse projec·to. 

O parécer dee:lara o s~guinte: «Solicitadas as informaeões 
cio Governo que as subministrou por intermedio do Mfnisterio 
da Guerra, esta~· informações contrariam o beneficio pessoal, 
consubstanciado no dispositivo óra sujeifo ao nosso estudo. ·· 

M~s si a Commíssão teve conhecimento dessas infóÍ'ma.
<;õe~. ellas não vie.ram :publicadas 'nu Diario do Cungresao. Eu. 
pediria, portanto: ao illust!'e Relator, ou, na sua ause·neia, ao 
iilustre Presidente ··da Commissão, esclarecÍlÍlentos á . respeito. 
Trata-se. d.e . uma questão de ·relevação de prescrfpção, trata-
se do direito de um 1. º tenente reformado, a uma. quantia mi..;. 
n,ima; p_orquant9, o periodo é apenas de seis mezes ·e iO tiias. 

Penso, é de ~quidade essa relevação.. · , · _ 
O SR. PIRES DR CARvAL:no ,..._ Póde ser até de justiça. : ·· 
O SR. PAULI) DE FRONTIN ·.- P6de ser àté de justiça. 
Eu desejaria quê os pareceres, quando se baseiem em es

da1·ecimentos do Executivo, dessem, pelo menos, em synthese, 
('.O!lhecimento do que essas informa~ões resam . (Muito bem; 
~nuito bem.) · · 

O Sr. Ram.j.ro Braga (*) ·(para encaminhar a ~tGçtfO) -
~r . Presidente, venho á tribuna para attender ás observações 
feitas pelo illustre répresentante do Districo Federal. que, 
como de toda. a Ca:mara, me merece o mcximo respeito e con-
sideração. · 

o SR . PAULO OE FRON·TlN - Muito obrigado. 
, O Sn:. ll.\MlRO BRAGA - A questão, Sr. Presidente, pa-

rece-me que deve ser coliõcada, não sob o ponto de vista da 
maior ou menor · importancia, nã.o da maior ou da; menor 
quantia. Reclame qu·em quer que seja f0C>$i indevidamente 
dos cofres publicos1 e eu ccmo -R~lt?.tor da. Commissão indefe
rirei esse requerimento. 

o SR. PIRES DE CARVALHO ·- Mesino porque o direito . 
é uno. . , · . · 

O SR. H.A?.Imo BRAGA - Fosse a reclamação de too :000$ 
- assistindo, porém, ao r.e.elàmante todo {J ·direito; está claro . 
Que a Commissão de Finanças deferiria o requerimenf-9. 

:(") Este 9-iscursv nã<> foi revisto pelo ~orfdar •. 
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O Sn. PAliLO DE F'RoNTIN - V. Ex. sabe .que se trata 'de 
ouestão de relevação de prescripção, mas não de mandar . pa
gar cousa alg-uma. Depois o Pooer Exec\ltivo mandará exa-
minar o direito ou não dQ reclamante. j 

o SR. NlcA.:.:..on NASCIMENTo-A relevação de prescripção 
nao é questão de . justiça, é de eguidade. 

O SR. HAMIRO B'R~GA - E de direi.to tambem. 
O S1i. PAULO DE Faor..-.fIN - Não damos o direito a pa

gamento; relevamos apenas à .Prescripção. 
. O ~n, RAMIRO BRAGA - Relator da Commissão de Finau
(;.as, esse papel me foi .ter ás mãos da seguinte f6Tma: a Com
missão de .Finanças pediu informaçQes ao· Poder Ex'ecutivo, o 
anno passado, quando não era eu relator. Agora, esse pedido 
me d1egou ás mãos, e o Poder Executivo, justamente por in
formações fornecidas pelo Ministerio _da Guerra, é contrario 
a essa relevaçã9 de prescripcão, visto .como a mesma vem in'
frin;gir a uo.rma geral, accarretando maiores encargos para o 
.•rh.esouro PublicQ. 

E' de tirax:e que . essas informayões sejam publicadas uo 
Dia.rio do Congresso; não sei, entretanto, se o foram. A Com
missão baseou seu -parecer nessas infrmações. 

O SR. PAULc DE FRoNTIN - Mas V. Ex. não podia pelo 
menos permittir que tivessemos conhecimento dessas infor
mações, para termos uma solução definitiva? 

O Sn. RAMIRO BRAGA - Solicito a V. Ex., Sr. Presi
dente. que nie faca chegar ás mãos essas inf orma.ç.õ.es. 

. ' u ~n. NICANOR NASCIMENTO - Sim, porque é preciso sa-
be1·mus por que foram contrarias, pois. podemo~ não concol'
da.r com a8 razões. 

o' 8n. R..\M1Ro BRAGA - Satisfazendo ao Justo pedido du 
illuslre representante do Districto Federal, leio as informa-
cões. 8ão as seguintes: · 

11:llaslituindo o iuclusü o1'ficio n. 649, de 26 de no
ve111hro ultimo, do 1 g Secretario de. Cnmara. dos Depu-
1 adus, que acompanhou o vosso aviso n, 223, de 28 de 
dezeml.n·o seguinte, cabe-me informar-vos que, con
forme já vos communiquei em aviso n. :1. 842', de 15 do 
teJe1:iclo mez de dezembro, além de ser, em these con
trario, a relevação de ·prescripções, accresce que a lei, 
e~tabclecendo prazos para o exercicio de um direito e 
comminando a pena de perda desse direito quando o 
cxerdcio se não deu dentro do respectivo prazo, at
tcnd e ao interesse geral <le ordem jurídica, evitando 
tfUC venh:1 existir a insta.~_1i!idade social pela eterniza
ção de um direito abando11ado pelo seu titular; ··· · 
. A relevação, pois, da penalidade viria, .em regI·a, 
annullar à· vantagem apo~da; · . · · 
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Além disso; no caso particular· as decisões pes
soaes trazem sempre o grande inconveniente de solu
ções isoladas de carae.ter preferencial, muitas vezes 
sem justa causa e em· todas ellas contrario ao interesse 
dos cofres publicos; _ · - · 

E, ainda,- é sempre um precedente a invocar em 
· casos futuros igualmente injustifieaveis, sob a allega
~ão eonstante de identidade de sitnaf;ões, cujo funda
mento .tein sido o favor pessoal, a graça legiSla.tiva. 

O factó ê que, em face da justioa moral alli eon;_ 
traposta á justiça loca.!, não se torna desejave1 estabe
lecer duas medidas para casos jguaes» 

São as informações que vieram do .Qover.no e justamente 
sobre ellas foi qtie o ·Relator calcou o seu parecer. 
(Jluito .bem; muito bem) • . · 

\ 

O Sr. Nicanor Nascimento ·- Sr. Presidente, as infor
iuformac;ões do Poder Executivo resolvem a questão pela 
propria questão. Dizem que não se deve reJevar a prescri
Pvão porque esse tenente deixou correr o prazo para o exer
nir.io de seu direito; nada mais dizem. 

o s~ CARLos DE CAMPOS - . Quer dizer que não provou 
em seu abono cousa alguma1 não mostrou que era carecedor 

. an menos de equidade, para ser relevada a·-prescrip~ão. 
O SR. NtcANOR NASCIMENTO - Mas as informações nada 

diz~m, nada adeanta.m. 
o SR. ÜARLOS DE CAMPOS - Dizem o suffieiênte. 
o SR. NICANOR NASClMENTO - Apenas sustentam a these 

ele que a prescTipção em que este ou aquelle tenha incorrido 
nãn deve ser relevada. ' 

E' o proprio cidadão quem confessa que a prescripcão 
:o:;e deu, que elle não tem mais direito e que o que pede a ca .. 
mura é justamente aquillo que temos cnncedido muitissimae 
VPZes. 

O SR. Jos1No DE ARAUJo - E' mui-tíssimas vezes \)~ado. 
O SR. NICANoR NABCl'.MENTO - Si algumas vezes tem ne· 

gado, outras concedido; e precisamos saber, nsste caso par-
1fonlar, porque a. Cáma:ra deve negar. ·· 

o SR. RAMJR'o BRAGA -. Em" geral concede-ser 'S relevação' 
f[nando a prescripcão se dá contra a vontade d.o. individuo;. 
de°:1ora no andamento ds papeis e outr.os motivos .de· forca 
mrum. · 

o SR. CARLOS DE CAMPOS - Motivos atJ,endiveis que, no 
caso, não se verificam. · 

O SR. N!CANOR NASCIMENTO - Não é o que diz a Com
missão. 
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1 O SR. · CAI\Los DE CAMP·os - Elle nada provou; a Com-
missão pediu fosse ouvido o Governo, · para saber o que ha'... 
:via a respeito, e o Governo respondeu, por informações de 
ordem geral, por nãó haver· ·de ordem particular. , 
- o SR. NICANO~ NASCIMENTO - As inf ormacões não ree

pondei:n nada, quando deviam dizer-: somos. e.ontrarios ·á re
ieva.ção da prescripoão · porque o pretendente abanQ()nou o 
lSeU direito. ·. • · ·. . · . . 
, O SR. · CA.ALos DE CAMPos ~ Isso está dito na in:forma-
Ção. . . 

o SR. NICA...~OR NASCIMENTO - Mas . é . preciswente em 
:materia de facto que, ao pedido da Caro.ara, o Executivo não 
.deu in!ormação de ordem alguma. . 

., UM SR. DEPUTADO - O tenente não teve iniciativa no 
pedido; não foi elle que requereu a relevação; .. -esta foi apre-
sentada em emenda por um Deputado. · = · 

' . O SR. N1CAN0R NASCIMENTO ...::.... Não re@ereu, mas o Con-
gresso .tem a faculdade de conceder, eomo já ·tem feito mui.., 
taa vezes e não póde recusar sinão por motivo de ordem pu
~lioa. 

O SR. Lmz ~DoMINO-OBs - Si não pediu. como se vae fa
zer um_ favo.r dessa natureza ? 

O SR. NICANOR NASOIM:EN'i'o - E' um · d1reito como o de 
V. Ex. outorgar a Turyassú quaesquer beneffoios • 

. o SR. CARLOS D~ CAMPOS - Dorin.ientibus non ~ttcurrit 
~~ . 

1 
O Sa. N1CANon NASCIMENTO - V. Ex. está em airculo 

vicioso; tanto elle - domiu que .incorreu na presc.rjpção. E o 
nobre Deputado está incorrendo em uma petição de prin-
~ipios, re.~olvendo o caso pelo proprio caso. . 
. Ora, Sr. Presidente .o que está de pé é saber si a ca .. 
mara tem razão differencial para eoneeder ou ne$1'; a 
-Oamara não poderá resolver,-i.endo em vista apenas a opi
nilo mérnment~ . doutrinaria. do Ministro da Guerra, o Sr . 
Calogern.s. EHe não dá nenhuma. razão õe facto. não espe
cifica. o caso . . De modo .que temos que differeneiar. Todo~ 
nós sabemos que a prescripcão é uma pena e a sua releva
f}ãn um favor. , 

Queremos, entretanto, saber si podemos dar o favor e 
se ha razão para que elle seja coneedido . Não tenho no caso 
nenhum in f(' resse, nf'!m mesmo conher:,.o -. esse prescripf.o. J\ 
urtica qu~stão qne me interessa· é que. quando a Ca.mara pede 
informações ao Executivo, este não deve dal-as doutrinaria-

,_ m1mte, porqu~ nós sabemos o .dir.eito constitucional ou· pre
tendemos sabel-o. Devs-d..al-as eoncz:~tas sobre · a ma-teria · de 
facto, para que a Oamara possa. decidir. Dar conselhos ou 
djzer que isso é altamente prejudicial, e -estabelecer a dtffe-
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renciaçao entre á· justiça m~·rai' e a· juetica juridica são con
sideraçõas doutrinarias qne faremos em no~sos gabinetes. Não 
queremos motivos pessoaes · para decidir; queremos que 
uol-os deem concretos. As i-nformações não nos esôla.recem~: 
E!las são vagas e philosophiqas e assim sendo, não me con ... 
sidero instru,iclo para resçilver -o easo. (Muito oem; muito 
bem). · 

O Sr. Olegario Pinto (") (para encaminhar a votaçílo)J 
_ Sr. Presidente, sou autor · da emeDàa re1a![a"Q9o ª pre
scripção do tene~te reformado Sr. Qar.los SoaTes. Posso asse
gU!'ar a Y·. Ex.. e á Camara que esse official, send0: )u!gadej 
incapaz para o serviço, foi reformado e está com veno1ment00 
de f>08 a 60$ :por me;z. Mais tarde, a~mmettiçlo_ de gr~ve en
Iermjdade, ficou quasi paralytico . Ju11ta especial Q() Corpo de 
~.a.ude do Exercito, examinando-o, füi de parecer. que elle não 
noderfa adquirir mais os meios de ..subsistenc:ia. E pobre, S<Jbre
rnrregado de familia, eHe :pediu ser recolhido ao asylQ. O Mi• 
nistro d_a. Guerra de então, o saudoso genera1 Mallet, qu~ o co
nhecia pessoalmente,· attendeu ao seu pedicto. fazenci() reco~. 
iheI-a ao asy!o. ürn dos :iiossos collegas, tratando do assumpto,. 
tlisse que l-0 · tenente Carlos Soares nem ao menos ré4Uereu a 
rrlevacão. 

0Da, Sr. Presidente, .iustamente por se úratar dJ! um offi
cir.l nestas condicões, tomei a iniciativa de apresent&r a 
1:!rlendu, e fil-o sem intervir junto a Commissão de Finanoas_ 
a quem nada pedi confiante na justiça da causa. Infelizmente, 
ror·ém, o par~cer da Commissão foi contrario. · · 

O SR. T;mz.Do.MINGUEf:. - Relevaoão para quel? 

O sn. OLECAmo .PINTO - Pwra. ·receber · a insisnifi~ante 1 

<1tJantin. de ()00$000. Eram estas, Sr. Presidente, as explica-
0ões que 1mtendi dever ·fL Camara r.omo autor da emenda. 
~ Jfaito bem.) · ~ · · 

O Sr. Celso :Bayma (para enctiminhai' a votaçtfo) -
S:·. Prr>~ldento, chnmo a. attencão da Camara para a -emeDda 
rp11' ~ concebida nos s~guintes termos: 

" «Fica relevada a prescripção em que inoorreu ·o· di-
l'eito do 1º tenente reformado Carlos Soares, .para re
ceber os verú:~imentos da sua reforma, correspondente, 
ao augmento do tempo de serviço de seis mezes e dez 
dias.~ · -

Nem o Ministerio da Guerra, nem- a. emenda como está 
i·cdigida explica claramente o CI'1e a Camara ~ de. conceder 
ao i 0 tenente reform,!ldo Carlos So~res. ·- . 

('") Este discurso n§'O foi revisto pelo orador. 
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O SR. PAULO DE FaoNTIN · - A relevacão da presori:pção .. 
o SR. CELSO BAYMA - Durante que" tempo? 
o SR. PAULO DE Fl\ONTIN - Durante () tempo da pre:. 

$C.ripção em que elle incorreu. 
O SR. CELso BAYMA .,..-, Mas correspondente a que periodo 

de tempo? · · 
O SR.. Lu12 DoM.INGUEs - Isso elle liquidará na reparti-

ção da contabilidade.; ,..·. · 
O SR.. PJREs DE CA.ltVAIMO - São seis mezes e dias •. 
O 'SR. -OELso BAY!YU. ,,..._ Em · .que anno ? 
o .SR.; PIRES DE CA!ÍVALRO - Trata-se só dQ prazo. Este 

é de seis me?:es e iO dias. · · 
O Slt. CELso BAYMA - . A Commissã.o deu parecer con

trario, P,Orque tem estabelecido, eomo regra fundamental, não 
conceder relevação de prescripção a quem quer que sejs. si-
não em e.asos excepcionaes. · 

UM SR. DEPUTADO - Mas a Camara tem concedido. 
O Sn. CELso BAYM.A. _: A Com.missão de Finane}afl, .nem 

o anno passado; nem este anno~ coneedeu relevação de pre-· 
scripção. 

O SR .. NICANOR NisctMENTo - . Este anno já votamo$ mais 
de UJna. · 

o SR. CELso BAYMA - 'A Camara pooerá ter votado, mas 
n Commissão adoptou como prinoipio fundamental, para to
das as decisões, só coneeder em casos excepeionaes, quando 
são- fundamentadas, por qualquer fórme, as razões ou ·causas 
que determinaram a paralysação do pedido durante o praio 
de ninco annos suceessivos. · 

o SR. PIRES DE CARVA!aO - o soldo desse officfal, du
.. rant.e seis· mezes, cabiu na .prescripoão do quinquennio. Elle 

reMbeu o restante. que não estava i·n~luido na prescrip<}ão. 
o Sn. CELSO BA YMA - Exactamente. 

' ~ 

O SR. PIRES DE CARvÃL-Ho - A concessão est.á. dentro da 
. esphera da equi-dade. · , · 

O SR. C r.so BAYMA - Nestas condif)ões, não · encontro ou
tra s.olu()ão sinão formular no-vo requerlinento, -com testai:: 
explica(iões justificativas. para a Commissão poder pronun-
ciar-sp, d?. novo'. · · 

O SR. ARMA~Do BURLAMAQUI - Mas V. Ex. não pôde 
declarar qnnl si:r:~ a orientação da Commissão de Finanças nn 
:materia? -:: 
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o S:R. CELso BA)'MA - . 'A o-rientaçã.o- da Commissão ( 
clara: desde o anno passado, a Commissão tem resolvido inde
ferir todas as solicitações de relevação de prescripcõ·es .sejam 
de que quantia forem. · 

o SR. PAULO DE FRONTIN - Então para que novo reque
rimento? . 

0 SR. CELSO BAYMA - Sr. Presidente, requeiro a V4 Ex. 
a volta· do projecto á Commissão de Finaw;ias. {Muito bem; 
muito bem.) 

O Sr. Presidente --, Vou submetter a votos o projecio 
n. 182 B, de 1920. 

Regeítado em discussão '3Speeía1 o seguinte 

PR.OJECTO · 

N. 182 B - 1·920 

O Congresso Nacional resolve: 
Ari. 1." Fica reie-vada a prescripl}ão em que incorreu o 

'direito do 1 º tenente reformado, Carlos Soares, para receber 
os vencimentos da sua reforma, correspondente ao augmento 
1Jo tempo de serviéo de seis mezes e 10 dias. 

Art. 2.º Revogam-se- as disposições em contrario. 

O Sr. Nicanor. Nascimento ·(pela ordem,) requer a veri
fira~ãn de vota9ão. 

Procedendo-:.;;e á verifircacão de voLacão, reconhece-se te-
1·1•m votado ·contra 67 srs. Deput,ados e a favor um; total 68. 

O Sr. Presidente - Não ha numero. Vae-se. proceder á 
rllamada. 

. O Sr. Octacilio de A.llniquerque ('" Secretario, servi'fl.dn 
de 1º) procede á chamada <los Srs. J)eputados. 
. Feita á chamada, verifica-se terem-se auzenf.ado os Srs.: 
Antonio Nogueira, Pires Rebello, . João Cabral, Thomaz Ca
valcanti. Frederioo .Borges, José Augusto, João Elysio, Ger
vasio .Fioravanti. Pereira de J_,yra. AustregesiJo, Natalício 
Cnmboim, João. Menezes. Deodato Maia, José Maria, ·Raul Al
ves, Elpidio de Mesquita, Azevedo Sodré, Maeedo -Soares, Ma
noel RAis. João Guimal'ães, .losé de Mora-es, Francisco Ma.r
condes. Mauricio. de La·cerda, Senna Figueiredo, .Odilon dP. 
Andrade, Barros Penteado, Pedro Costa, Manoel Villaboim. 
Tullo ..J'ayme, Luiz Bartholomeu, Pereira de Oliveira, João 
Simplicio, Carlos Pennafiel, Nabuco. d·e Gouvêa, Domingo" 
Musearenhas e Oarlos Ma~ilniliano. 
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O Sr. Présidente - Responderam á. chamada 88 Srs ·: 
Deputacl.os ; 

Não _ ha numero para se proseguir nas votações . 
Pas3a-se ás ma terias em discussão. 

· Continuação da 211 discussão do projecto n. 106, de 1920, 
aQrindo o credito ·de 45. 000: 000$, para electrificacão de Lre-

- ohos da Estrada de Ferro Central do Bra~il. · 
Entra em discussão o·· art. 4º. · 

O Sr. Sampajo Corrêa (:*) - Ouvi, . $r. Presidente, com 
a muíta attenção merecida pelo seu autor, , a exposição_ que 
fez o .meu nobre collega, Deputado pelo Estado do Rio de 
.Janeiro, cujo nome pe-ço permissão. para declinar, com a funda 
syrnpathia que S. Ex. · me jnspira, Sr. Mauricio de Lacerda, 
- exposição essa relativa ao proj ecto de que tive a hon~ de 
ser Relator na Coi:omissão de Finanças. 

As impugnações produzidas por S . Ex. - que, seja dilo 
de passagem, reconheceu· a utilidade ào serviço de que trata 
o projecto - podem ser clàssificadas em dous grupos, pe:rfei-. 
tamente cHsHnctos. · . 

A$ primeiras respeitam · á.!3 duvidas que tem S. Ex .• 
quanto ao modo por que foram redigidos os arts. 4º e 5º do 
projecto. · 

O SR . :MAURICIO DE LACERDA - Peço lic~nça para . expli~ 
-car: não apresentei propriamente duvidas ; disse que a ellas 
se Podia prestar ::i. redacção, mas que a mim parecia bem 
claro tratm·-se de e.redito ilEmitado, além dos !15.000 :000$000. 

O SR. SAMPATO CoRR~A - As do outro grupo dizem com 
n c:ituação gera.? do paiz, indagando S. Ex., n~s~ J)Onto ... 

O Sn. MAlJRICio DE. I~AÔEUD.'> -· Quaes os recursos para· a 
r>hrn ? 

o S1\. SAMP:\JO ConR"êA - •. ,dos r ecursos de que o Go
:V<'1·no po1.ierú. lnn~nr mão para (~::cecutar obra de tão grande 
vul1o. l'Pr·ir.marln pr laé neceR~jdndos imperiosas de um · ser
vir.o. CJll•' nfin p1~rl1• !'AI', por "fórma n1guma. supprimido. 

Nil 1·r.nl idn.dP., Sr. Presi dent,e. redigindo o art. 4º, autori
zei ú r.ove1·no a nh1·ir credito~. sem lhes fixar o limite, afim 
de desa11rorrjar aR (JUédas de a,gna que forem necessarias. 

S. Ex. su::~~riu. como m edida ·que il'ia, de muito, apeI'
feiçoar o pro.iecto. o sf. ncc:rescentar, a ,esse art. •4º, que estava 
t:\lle subordinado no rlisposfo no art. 1º. <JUC limita a 45 mil 

'Dt()s àe réis a importancia a· despender com a electrificação, 
opriamente nita. 

",----
(*) "Este discm·so não0 foi revisto pelo 3ndor: 
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o SR. MAURlCIO DE LACERDA"- Quer dizer .. ficando 0$ el"e
ditos dentro do limite de 4õ. 000 :000$000. A.Ii.tes qlie V. Ex. 
prosiga, devo pond.erar que não pude esclareeeJ; bem o meu 
ponto de vista, o qual é o seguinte: dentro dos 45. 000 :000$ · 
não podera o Go:yerno infoia:r e mesmo adeantar muito essas 
obras? Tomo a liberdade de fazer esta perglinta a V. Ex. ·--

0 S."I.. SAMPAIO CoímtA - A parte propriamente da ele
ctrificacão, sem a . c_aptacão de energia e transmissão dé for
ças, póàe -ser realizada dentro desses 45. 000: 000$0QO. . . 

o s~ . l\fAUPJCIO DE LACERDA - A obra • .totalmente ? 
O SR. S~AIO CoRR!A - Salvo essa outra parte. 

~ . . .·· - . 

o SR. MAl.:"RICIO DE LACERDA _· Quer dizer: a eleatrifica
í_itlO proprisimente, não entrando essa pa-rte ·das 'qriédas de 
agua, póde ser realizada com a importancia de 45 .QOO :000$. 
Pois bem, a minha obj ecção é esta: na.da custa ao Governo 
applicar esses ·-45. 000: 000$, distribuindo-os, UII_la quota para 
o inicio dm; obras de electrificação, e outra para as desapro-
priações, n~cessarias ao mesmo inicio . -

o SR. s~A.!o CoR.R!A -- Solfoitaria a,o prezado collega 
a fineza d('· ouvir· a minha exposição. . • . -

o Sa. MAuarmo 'DE LACERDA - Estou apresentando a ob
jecr,ão exactamente para V. lllx:. ter ensejo de responder. 

O 8R. SAMPAIO comm.o\ ........... sobre o mecallismo do pro
jecto. que vem justificado no parecer. 

Este parecier. com oert.eza lido pelo meu -- illustre amigo, ./ 
declara que as obrâs a executar; para estabelecer a eleetri-
fic:ição, estão orQa,das em -i5. 000: 000$00ü. - · • _ _ 

Esses 45 . ooo : 000$, terá o Governo de os &pphcar em 
acquisição de Jocomotivas para passageiros e para cargas, 
de carros auto-motores, de canos reboque. !1-a installiic~o das 
snb-estar;ões transformadoras e do systema ·distribuidor, ao 
longo das linhas, e. bem assim. na mont.agem dos abr~gos in
<lispensaveis para os carros de passageiros. 

Isto posto, vê-se que o orcameuto de 45 .000:000$ foi 
elnborado admíttindo-se ·que o Governo recebesse, em um~ 
11sina transformadora, a energia electrica de que v~e carecer 
p:irn. o servi~o de trens da Central; i~to é, ll.drnittindo-$e que 
3;3 outras despezas, relativas -á captação de energia hydran
l!ca, â sua tranSformação em energia electriea e çi.o trans-, 
rinrte dest~ nté ás estações transformadorns, pudesse corre~ 
por conta da iniciativa particular·. 

Em outros termos, tudo aquillo que se referir á acqut-· 
sioão de quédas de agua, á transformação da energia by
draulica em energia electriea, em transporte da .. forQa até ~ 
beira da linha, todos esses servicos, ·todas essas obras, não 
foram incluídas na cifra de 45.000:000$-000. . 

O Sn. PAULO DE FRoNTIN =- E o Governo ~ mesmo 
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nada ter de ga.star Iiesfo senf ido. si obtiver o for11.ecimento em 
boas condi~ões. · · 

o SR. MAURJCIO DE LACERDA - Si o Governo obtiver .. ele
ctricidade para a usina transformadora, não preeiearã faze:r> 
essas desapropriações, e, pois, não haverá necessi<lade do 
art. 4." · 

O SR. SAMPAIO (}oRRÊA - Vou chégar lã. Dessa. clr
cumstancia, .de haver a possibilidade de se dispensar o Go~ 
vrno de executar taes· obr'as, que viriam elevar o total do ca
pital a despender, decorreu a necessidade de distinguir, M 
projecto de lei, o cust-0 daquillo que é imprescindível e a 
despeza eventual, relativa áquillo. de que talvez se possa 
prescindir. _,. . 

Não é sómente o caso - permittam-me os col\eg'as qul'l 
eu exponha estas · minucias - óo Governo poder encontrar 
alguem que queira fornecer a energia electriea preDisa para 
o serviço dos trens. Nesse caso,. por diversas eonside~f}Õc!'I 
de ordem exeltisivamente teehniea - não Teve o nobre Depu .... 
tado a mal que eu assim me expresse ... 

o SR. MATmmro DE T..JACERD_o\ - Sou um s1mples ouvinte 
das aulas de V. Ex. · 

O SR. SAMPAIO CoRR~ -· ~ •• ha talvez vantagem em ad· 
quirir 'ª energia de terceiros, de pref ereneia a fazer um:\ 
installação propria. E isto, pelos seguintes motivos. 
· Em primeiro togar, o Governo fica exonerado de app1i· 
cnr capital avultado na execução das obras de capl.1.ação da 

· energia e de se1u transporte até o local de emprego; em se
gundo logar, ha tambem unt'.a outra observação de alta im
port.aneia., de que não nos podemos esquecer,. relativa a.o ·que· 
i:.;~ denomina «faetor de carga~. . 

Si, em determinada installacâo electric~a é d.,espendida 
uma somma X, por exemplo, os juros e amortização desséca
pitaJ deverão ser pagos pela v<'nda da energia eleetrica prc
duzid'a; e como essa énergia, em um caso de installação by
draulica, poderá ser continuamente pt"oduzida durante as 21!! 
horas do dia, tanto maiol" será a remunei:acão do capital. 
ciuanto maior o tempo de ut.ili,,acão da energia offerecida. · 
Por outrni:: palavras, n preço de venda da energia p6de ser 
t.ant.o menor qmmtfl maior a utilização da Etnergia disponivel. 

Ora, em uma. estrada de ferro, a energia é utilizada, no 
maximo de capaeidade das usinas .geradoras, apenas du
rante pequena· fracção do dia, quando- é maior a intensidade 
do - trafego; e outro tanto já não aconteM, quand'O as usina~ 
cUs:põem de força ou de energia, n,ão só para o trafego ferro
viariQ, como tambem para out.ras industrias; a capacidade 
de aproveitamento de energia offereeida é, em taes oa.sos, 

• muito maior, porque, quandol na via ferrea, ha numero re
dmddo de fNms em percurso. o que ·exige menor consumo 
de l'lnergia, o r.xcesso ou a sóbra de energia póde ser posta 
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a disposição de outras industrias que a adquirem, faiendo
sc, assím, mais. ;p-roveitosa µtilização do capiLal applicado e 
melhorando-se o factor . de carga. . • · 

o SR. PAU.LO DS FRONTIN - Especialmente quando ha o 
aproveitamento para· a illumina(;ão. · 

o SR. SAMPAIO GoRIRiÊA , - Perfeitamente . .Assim, si se 
Lt3lll a installa~o electri.ca para·· serviços <li versos, de indus
Lrias manufacttlreiras, de industrias f e1To v!arias, d~ · illu
ininac;ão, etc., o .preço de venda do kilowatt 'h-Ora. póde ser 
bem inferior- .ao preÇo .de venda. d1> kilowatt . hora determinado 
para a :h}1,p.oChese· de . uma só ·applicaçã:o•. · . · 

No caso das estra-das de ferro, ha mistér de proporciona!" 
~ capacidadé da -usina .ao maxímo da energía que -0.ella se 
póde sollcita1' durante certa. parte do dia apenas; durante as 
demais fracçõles do . dia, portanto, es~a CS!P'acidade fica in&P
plícada, sem utilização integral, o que elevará de ·muito. o 
custo da unidade potencia. ' · 

Estas duas ·considerações levam-o · a aconselhar, de pre- · 
!et'eocia, a· utilização da energia. que possa ao Gov~rno ser 
fornecida por outros,. que melhor possam aproveitar a iiµ;taI.;;' . 
lação ••• 

O Sa. ·MA.URll:Cto . DE LACERDA - E ha mais a vantagem Cle 
i;e evitar o dis:p.endio immediato de maior quantia. 

O ·SR. SAMPAIO OoRRtA - Realmente, é esta uma das 
vanLag.ens a cons1der'ar. · · · · 

o S R. MAURIICIO DE LAcEnDA - A: questão é .das" oondiçÕes 
tio contraeto, do ;p.reço de fornroi,Inento. que ás vezes podem 
dar t1uasi para pagar umá usina. · , . · . 

o Sa. SAMPAIO coaR.h - Vejamos se o interesse do. Es
tauo t'oi devidamente acautelado no projecto em discussão. · 
Ora, o art. 3º do projecto foi assim redigido: _ . 

drt. 3.º A ene1·,g~a eleetrica preé.isa aos serv!4}os 
de movimento de trens, bem como a outros aecesso ... 
rios, poderá ~·er adquirida de emprezas particulares, 
por~ co"ntr.acto não excedente de 15 ann!>Si obtido em 
r.oncurrencja publica,' de cujas bases devérao constar· o 
preço maximo de kilowatt hora .e a quantidade total 
de kilowatt hol'a necessarios.> , 

O SR; MAURIOio DE L.'\'.cERDA - A concurrencia~ abi, é um 
euphemismo. . -' 

O SR. ·SAMPAIO CoRR&.\ ~ Porque ? 
O SR. ·MAURlCio DE LACERDA ~ Quem poderá concorrer 

com u~a. companhia que · j~ está, ;por assim dizer, completa-
mente mstaUada, como a ~ight. . · 

u SR. PAULO DE FRONTIN - Na b~these, ba duas em ... . 
1J1·ei:as que podem perfeitamente co12~rrer •. ·. , 
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.. . 
o Sa. MAUR1010 DE LàCERJ>A - Qual e a outra? 
O Sn. PAULO DE F"RoNTiN - E~ a que tem a sua usina 

em Alberto Torres. 
o Sl\. M.AuruC!o DE LAc.EB.DA - V. Ex. sabê que 'a Light 

.tem comp~ado quasi .. todas ·as usinas do Esta.do. d~ Rio. 
O SR. SAMPÃio Coa:ah - . Menos esta. 
O SR. MA.ummo DE LACERDA -· Mas esta não· a póde en-

-~ · f rentar. · · 
O" Sa ·PAULO DE F.RONTIN - E' a . unica que, pela. sua 

proximidade, póde enfrentar, :J;i-Orque já estâ quasi em con~ 
taoto com a Central. . · 

O Sa. &\MpAfo · GoRR.EA - Desejo mostrar · ao nobre col
lega a vantagem. do projecto, mesmo ·. como· indiscutivel a 
proposição _que S. · Ex. a.vancou •. . 

O SR.. MAURICIO DE LÀOERDA. - ~, Ligbt é kors ~on~onrs . 

o s&~-SAMPAIO CoRR!A -.. · ... isto mesmo, de q:ue ·ha em-
prezas hoi's· concottrs ha futura eoncur.rencia. . _ 

· Si a coneurrencia põde ser consider~da como virtual, · di.
gamos assim, porque ~imitado será ci numero . de eoneurren
tes, para prevenir qualquer . possivel cC>mbinacão ou trust, 
entre as e!!iidades capazes de concorrer, preciso .. é . deixaJ.· o 
Góverno - convenient-etnente apparel'hado para recusar preços 
exaggeradcis, llOr assim dizer . impostos á pal'0te mais fra.ea. 

Dahi1 a necessidade do. art. 4º, em que dou ao Governo 
poderes pera, si julgar conveniente, isto ·é, si não encontrar, 
a preços vantajosos, o kil.owatt hora, razer elle· proprio a in
stallacão hydrauli_ça., pondo-se, assim, a cavalleiro de qual
quer imposicllo que se lhe queira ·fazer: 

O SR. P AuLo DB FnoNrznr - Contra o t1'U.$t •· 

O SR. SAMP • .uo CoRRêA - Perfeitamente, contra o tru.st. 
. Justificada, assim. a razão de ser .do art. ·if, P,asso a ex

pbeert por .que, neste caso pude ·cuidar de limitar o cre
dito, como é e d~ve ser das bõas praxes legislativas. 

. I 

O Stt. MAummo DE LAaEnnA - Talvez se chegue aos cre
d!tos i-!.limitados, como em outros :{)rOjectós. Já houve um 
.l!Jue nao mandava haver concurrenl)1a--e -agora ha um outro 
que manda. · 

O SR. SAMPÃro CoRRtA - Continúo em minha doutrina 
de que em determinados .casos a concurrencia é um mal e, 
por isso, não deve ser · f~ita .. . O de qúe se traf,a, porém, é um . 
~~quelles em que o serviço ·póde ser· exeeutatl~ sem .tnconve
mente e at.é com vantagem~ -por uma . concurreti.oia publica. 
~i fosse o contrario, teria;· apresentado projeoto, eliminando 
a coneurrencia, de accôrdo com . o meu modo de ver . Mas, 
como, nesse caso, ella se tmptJle .•. · - -
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o SR. l\t.\.urumo DE LACERDA -. Insisto neste ponto, para 

deixar V. Ex·. melhor colloea.do, na adopção de um críterio 
que ouso lou-val"':.:, Dà vez passada, até promet!-eu d~t- os mo-
ti\1S ,. ., J: • 

o SR. SAMPAIO GORáEA. -· No pr6jecto das seccas. 
O SR. iVIAurucr,o DE LAcERI>A -. Agora adqüire-s\3 a eer

tE:z.a Je que é· mais facil apontar ,:notivos technicos. 
o SRL SAMPAIO Co:ruU:A - Núm caso 'como este encont.ta

se motivo para a ·conolirtebcia e, por isso. eu a acceito. Não 
penso, .porém~ que a. concurrencia. em todos ·ó_s casos aej~ um 
ben1. Quando se trata de obras - pt=>..rd.oem os ilobrés eollé-

, gas o ter.;.me ·µesviado da ' orientação qUe es-tava dando ao·. meu 
discurso - de obra5, ·como as .das seccas, extr~amenté·:"3, .. 
ria das e em logares diversos, a coneurrenoía · pnderia : ser. 
causa de perturbação .do traba.lho. ·· , . 

Não ê o momento, porém, de justificar o meu modo. ele 
pensar; não quero · ser pouco attencioso para com ·os nobres, 
collegas, desviando.,.me~o. objectivo pri,ncipal que tenho em 
·dsta. . , , · . , . .; . ·'1'.i'- · .1 

Justificada a razão <le ser. do art. 4", peo<) p~rmissão paira 
dizer agora dós motivos que . me _cohdilziram a. não lii+titár. o 
credito necessario ás· optações. Não ·era possivel préVer '. ou 
ot\'.a.t' as despezas possiveis. Para. fazei· a· captação de"· ener
gia hyd.raulíca, o <..fuveimo póde adqUirir diver~às C&ób.oeiras 
e e::;colher, entre muitas qUéd~s de agua. aquellas qUe ·mel'hór 
se prestem para. tal fim, aquellas que meihor convenham á. 
sati~fação das necessidades de momento. ~ 

Como, porém, detalhar estas conven.iencias ,do Governo 
em cada. caso particular, quando os elementos a comiderv São 
cxttemamente varis.veis? · 

Em relação1 supponhamos ás alturas de queda, sabe-se 
qUB o custo ou o valor de venda de um cavaJlo hora depende 
da altura da quede.. E~ tan,to menor, de um modo sera!, ®a.llto 
ma.íor for esta altura. de queda. As .proporções ereooem, ás 
vezes~ na razão de um para dez -0u de wn para QU.mze, porque · 
as despezas de capitalJ para .fazer a captação, .são ·mUitõ mais 
elevadas, por cavauo· de forca, no caso das quedas baiias do 
que nos casos das a.ltas Q:Uédas. - . 

De outro lado, ha ?- cooside.rar tambem que o.· custo do 
kílo\valt-hora qepeU.dé da distaricia.,,,de transporte da. enêrgia. 
?óde-se rirei'erit' umà illstàlla.Qão ·de custo mais elevado, que 
lEiporte elllbora ern maior despéza para aoquisição da -queda · 
~l'agu~, p-0rqu~ são . melhores as condições. de transporte de 
energia electr1ca ~ faz~:r; em óutros casos, a conv<:lbiencia 
:Póde ser outra, muito d1versa. - , · . 
i· Ha uma série de elementos a computar em cada oa.So pa.r
-t?Ular, quando o_Gov~rno p~de, ao longo da C.entral (e qtiando 
<ligo a~ longo. nao quero dizer.ª. º .. la.do . dos. trilhos, ~ que 
é :Po.s~n~~l ef!ectuar ós . tra.ns_po~tes e. gl'andea Qiis eias), 
adqu1ri1· __ mnumeras cachoeiras utdi.sa.v:eis. Era,.~ preciso, 
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em tal conjunctura, confiar na aec;ão e no. criteri~ do Go
Yerm.o, :para, na even.tualidade de ~er preciso do~:iar um 
trust, impedir consiga elle o seu obJect1vo :de occas.1ao. 

o SR. ,,~Aurucro DE L..\CEROA - ·Quer dizer que ai'g:umentos 
de ordem ,pratica e technfoa é que levaram V. Ex. a dar o 
credito illimitado. · . , . 

Suggiro .o ·seguinte para que o Governo do'!Jlme os trusts 
o ·para ·que não seja dominado por .elles : daria ao Governo 
autoridade :para desapropriar e, emf1m, para fazer esge s~r
viço, segundo seucriterio tech:nico, solic~tando PªTª esse fim 
os neeessarios credito$. Poder1a.mns, a~sun, fazer um escudo 
ao Sr. Presidente da Republica. para resistir aos Jx?tes dos 
trusts ; Assim não,. elle fica desguaritado, tendo s6smho . de 
lutar eontra os t'rUsts •· · 

O SR.· PAULO DE FRONTIN - Para . se· fazer · install~ão 
hydro-electrfoa, deve-se visar sempre. uma r·eserva. 'futura. 

O Sa, MA.URICio DE LbCERDA - A ambos os meus collegas~ 
respoD.do o · seguinte: pelo lado tecb.ilico S. Ex. defende o 
projeetO de sua engen~aria; agora, :pelo lado parlamentar~ ~i
reito, ciigo 4ue· o projecto póá•J correspoftder füi exigenc1as 
tecl:infoas de •.1ue . VV.. EEx. faHam, pondo, a.penas, isto : so
licitando o Governo, Segundo as exigencias, os necessarios cre
ditos. Isso para mais tarde o Governo não ser expoliado. 

. . ' 
O SR. SAMPAIO Col\MA - Tambem pensei nisso. Vou, 

porém, responder .talvez erradamente, mas com relativa fa
cfüdade, á objecção do nobre collega.. 

Digo com faeilidade, porque essa objeccão eu já a fiz eu 
mesmQ, quando redigi o projecto. 

Si limitasse o credito preciso ao Govel'no para a· defesa 
dos interesses do Eístado, iria mostrar até que ponto estaria 
o Governo habilitado a. lutar e a se deJf ender. • • Era natural 
que, conhecí~o o liri'!ite <le resistencia do Governo, os con
currentes quizessem ir. ao menos até á beira desse liinjte. 

Si assim procedesse, iria eu (digamos a cousa. como 
ella: ~) evidenciar, áquelles a quem no momento· pretendia 
resisti~,. que o qoverno, p~a combatei-os, · teria necessidaqe 
de sol101tar medidas espe~1aes ~o · Congresso Nacional, medi
d~s qu~ o Congresso, . só ·poderia conceder, depois .de longas 
~:hSClJ:Ssoes, em vagarosa màrcha •. Seria, J:!Cis, praticamente 
meff1eaz a arma ·com que se deseJava habilitar o Governo ••• ; 

o SR. MAURICIO DE LAemmA.. -:- Armada de dous gumes. 
. O SR. SAMPAIO . CoaRêA · .....,... . Será de dous gumes, ma~ não 

acredito se· queira usar do máo gume. · · · 
O SR. MAua1c10 DE LACER~A - Não, muitas ~ezes póde 

não fazer intencionalmente e resultar mal. E' tão dtfficil 
preve~ os botes insidiosos dos ·interesses inCQJlfessaveis; 
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quantas vezes ·um homem imJ>olluto nãó vê seu: nome euvol--
Yido em uma negociata ? · . · . 

. O SP.. S-A.i."\IPAto Cotm~ - São casos d~ que não podemos · 
~ahrr, <rü.ae~ql!er que. seJam as consequencias,_ porqi;xe só po-: 
demos adm1ttir, a rigor, que as consequene1as seJam ·boas; 
não podemos. ~ahir do t~rreno da con~ianç~, porque se trata 
de um determinado serviço . que só póde ser executad~. ~ • 

o Sn. M.Auru:cio DE LACERDA - ·Em materia de' dinheiros 
publicos, não ha o direito .(}e confiar no Governo, o di~i- · 
ro é da Nação e nãÇ> do Governo. Nem se deye· põr a qUeStã9 
nc s~e terreno, . ahi "está' mal posta; o Congresso exerc& .sua 
f uncção limitando aS _àespezas. . . · . · · 

o Sa. SAMPAIO CóRRt.A - Quando o Coogresso limita 9.$ 
despezas não o faz porque não tenha confiança no Governo..: 
·é claro;"' mas só ·o . deve fazer naquelles .. easos em que a Umi-i 
tacão da despeza não .póde embaracar a accão do Governo, na; 
d.ef esa dos reaes interesses do paiz · e dos cofres do. ~heaouro 
Nacional. · 

o SR. MAURICIO DE LACERDA. - Ca-m esse argumento, meú· 
presado oollega, para. todas as obras que· o Governo fizesse.. . 
nós nos eneontraria~os na. .· situação de não podei:: limi~ a 
despeza. :· · · · · ' • 

( 

o Sa. PAuLQ DE FRONTIN - De -í~cto, não limitamos. 
o Sa. SAMPAIO CoRR~ - íO ·aoverno projectou uma obra·:; 

~ electl'íficação . Na parta r;elativa á electrificação propri&.-! 
mente dita, foi possível fazer um orçamento . Ha, -P9~fanto,
um pedido de credito limitado para. a C·bra, oujas despezas 
podem ser ãva.Iiadas a priori com relativa precisão. . 

o SR. PAULO DE Fll.ONTIN - Co-m o cambio aotua~ PS . 
-\5.000 contos são imui'fieientes. . · 

o SR. .ALvMo BAPTisTA .-- P6de . sobrar por oocasião das 
obras . . _ , , · · · ·:·· · · . . . 

o Sa. MAtm1czo· DE LAcmiDA ~ ·Esses · 45 .OôO CQntos· sãO. 
elasticos. Não é: moeda. é :porracha. ·· · · · / 

O Sa. SAMPAI<f CoRRtA · - . :Mesmo .· com. o cambio aotua4· 
perdoe · o illustre mestre, acredito ·que ainda hoje ·.a 9bra ~ 
exequ!vel, com pequena 'differença.. · . . .. ~ : · · 

o SR •. PAULO . DE . FRONTJN _. Não foi' . orçada com este' 
cambio; Jogo, ·o orcamento. era excessivo. . · · 
. o SR .... SAMPAIO CoR.RU - .Ácr.edíto que mesmo · na si-: 
luação actual, . possa . ser . executada dentr<>: do or~amento 
feito. · . . · • ,, 

o Sa. MAuruc10 ·DE LACERDA - Mas, ·então, diverge d.o. · 
seu collega. · · · 

d 
o SR. SAMPAIO . ÜOI\R°tA ,__ Já . p~di .licença· para . diver~ 

o meu illustre mestre~ . 
C. - Vol,: ·v ~· 

~ .. .... ' ao 
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o Sa. MAURlCIO IJE L\CEHOA - Veja como nós ficamos ! 
Os dous dão pareceres diametralmente contrarios. 

O SR. PAüLO DE FR9NTIN - Ha cfrcumstaucias que im
'pedern a limitacão mathematica do credito, c.ircumstancias 
1-iue adveem ~urante a construcção e que po~em influir na 
obra para mais ou para . menos ... · 

o SR. MAURICIO DE LAeERDA - o orçamento. foi de 45.000 
i:;onlos, que o Sr. .Frontin . diz que não ch~gam com o actual 
cambio e que o orador aff1rma que chegara. 
· . . o SR. SAMPAIO CottREA - AcrediLo que, apezai- da situa. 
'.:ÚO actual do· cambio; porque não creio que_ esta sit~ação po~
sa demorai' ·muito tempo, .- a obra ·podera ser feita com a 
tfu:irit1a solici_tada. 

o SR. PAULO oi:: FRoN1'1N - Si o cambio amanhã cahiir a 
{;$000 o .dollar, não chegará; e ahi seria melhor adiar a obra. 

· o Sn. MAUR1cro DE LACERDA - O Relator diz que ao cam· 
biO actual, o~ 45.000 contos dão; e D1 ... , Frontin, diz que uão 
.dão. Como . vou votar '? 

O Sn. PAULO 01~ FRoN'l'rN - Disse que o orcamento não 
:foi feito ao cambio actual, portanto, dentro do orçamento não 
devem dar os .l5 mil contos~ o illustre Relator declarou que o 
ürcamcnto :fôi feito com margem para eventuaes que · pe:· 
mittem atlendcr a estas differeni;as. 

O Sn. ~lAUFuc10 ni-: I.ACERDA - V~ Ex. ó auem está. de-
daraucio agora. -

O 8n. SAMP:\JO Co1mil:.r\ ::::::::.- Affirmei e ia dar a demonsh'a
~ão, ·quando tJ Si·. .Fron:lin, porque bum conhece o assumpto, 
adiantou es5a demonstração. Agl'adeço a S. Ex. 

~ão quero :sinão apresentar ao meu honrado collega <!-' 
razões pelas quaes 1'ui levado a redigir o pro,jecto por . esh 
Jórma. H a casos em que o Governo p6de fazer um orçamento 
prévio, e. em consequcncia, deve o Congresso fixar o maximo 
da despcza a realizar; é, por exemplo, o da electrificacão pro
}.H.'iamente dita das linhas da Centrnl. Em outros, porém, 
<!orno o de acquisição de quedas d'agua, oomo os pl'eços variam 
e não se sabe ainda do valor da cachoeira prefe1·fvel, não ha 
possibj tidade de detcr·minar o limite de credito. · 

O Sn. . .M:Au'RJ<.:ro DE LA.CERDA - Mas, póde-:-se dar ·Um cre
Clifo t1uaiquer ao Governo,, .si a dcspeza exceder o credito o 
Goveno pedirá reforco~ não está obrigado a gasta;r 'tudo. O 
que não veje> é. necessidade de · crecUto.s in.imitados. Ou se cal
cu1a mal e nesse easo o credito não dá. ou se calcula para mais 
e nesse caso ha sobra . . 
! O SR. :SAMPAIO .CORR:fJA - ·Pe1·g.u11taria a{l meu J10nrado 
collega qual o limite que devemos estabelecer · para este:; 
·casos cm ique. nada se :sab.e das des.pezas eventuaes de :que trata 
o -p.rojecto? · 
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l\imrnem póde; . cm_ consequencia, determinar o limite <lo 
credito. - . 

. o Sn. MAURICIO DE LACERDA - .Não .quer. dizer que a obra 
::e ajusta a esse credito. Ou é .insu_fficie~te ou pód~ sobrar, 

. -sfmdo <:Jue, em qua.lquer dos casos, e poss1vel remediar, como 
Ji:::sc.'. . . 

o Sn. SAMPAIO GoRRÊA - Ou ·nós damos uma limitação 
muito baixa para -o credito ••. · · 

o Sn. MAUR!CIO DE LACERDA - Arbitraria. •. 
O SR. SA~wÁ10 ComrÊA - • ••• e, neste caso, recahimos na. 

primeira hypotbesc: . ,..-- aquellas entidades contra as quaes 
nueriamos armar · a resistencia ficam sabendo que o que se 
áutorizou de nada ·vale, por ser· insufficiente; · ou Q credito 
:ier:i arbitrariamente exaggerado, e em tal conjuno~ra vamos 
pel'mittír que os com:mrren~s proc:ürem · alca.n(}ar o montante· 
<lo credíto. · · · , . · 

O. Sn. - 1\~uatcto _m~ ;L~cERD~ - V,. p!x. se colloqúe no ter .. 
reno da confiança admm1stt:at1va. ·. · 

O SR. SAl\fP,\IO CoRR'ÊA ~ 'No terreno da conlfianca admi
nisLrativa estou eu, · dei:x:a,,ndo ao Governo a liberdade para· 
despender a somma que vier a ser ·eventualmente ne~essaria. 
l:stou convencido, ~ e nenhum acanhamento tenho de fazer . a 
tleclarac;ãó, - de que 1J Governo de meu paiz e igualmente as 
autorídades .que dirigem ·os serviços da Estrada de Ferro 
C4~ntral do Brasil, não serão capazes de resolver o problema, 
~i não enca1•ando com muito ·patriotismo os interesses reaes do 
meu paiz; e foi porque assim penso que não tive a pienor 
hesitação em redigir o projecto da f órma por que o redigi, 
cPrto de quA a autorizaçãQ .que elle confere a.o E.i:e(}utivo só 
:;erá utilizada como arma de defesa dos altos interesi'es con
fiados ao administrador publico da mi.trha terra. 

As outras r.onsideracões feitas pelo meu nobre collega não 
respeitam propriamente ao projectp.. . · 

O SR-. MAU.mero DE L'..~CERDA .- . Ind.irectamente·.· 
O S~ : .. SA~n:1Aio C!!RRlilI.A. - ••• mas fóram de orde!n geral, 

sobre pohtiea fmance1ra. sobre o estado das · noS3as fmanças .. 
- P.osso m~ito bçm me dispen~ar de quaesquer· considera

t~oc.s a respeito, ate mesmo porque nesta: Gamara haverá por 
certo quem, melhor d& que eu, ·explique a situ~ão que atra
vessamos, ao meu . honrado collega. Receio o «ne 8uto-r • •. :i> .. 
. Entretanto. permié.to-me fazer algl.lmas considerai;ões, 
1.ambem de ordem geral. \ 
. No al't. 1º do projecto Se declara qu~ o Pode.r Executivo 

fica autorizado a abrir credifl.>s até . o · m!l:t!m-0 ·de 45.000:000$, 
~ a realizar pa!'a 1:-tso êlS · operacões que julgar neeessarias . 

, "rra.ta-se de uma autorização . O .Executivo poderá .em 
'f3 ha de ~ecursos proprios realizar ope~ações de credito, afjm 
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<le executar ·OS serviêos que o projecto menciona.; natural
mente, só ·elle está capaz de julgar da opportunidade de taes 

. operações . · Encontrará~· possibilidade de ·executai-os em um 
dado momento, ou nã.o encontrará? Si não encontra.r, em se 
tratando de autorizacão; nadai terá a fazer. Como se vê, admit
tiu-se até a. hypothese da realização de operacõe3 de credito, o que quer dizer que se não cogitou de fazer a electrifica'cão 
com a di!ferenca, infeliz'mente negativa, . entre a receita. e 
a despeza: annuaes. . . · . . 

Iufelizm..ente negativa, Sr. Presidente,. porque, ' de alguns 
annos a esta parte, podemos <lizer mesmo, em tpda phase .da 
Republica, teinos comm.ettido o ·erro . .• - _ 
. o SR. PAULO DE FRONTL"i - Por que não diz tambem do 
Imperio.? Affirmava-se que o imperio era o de-ficit. 

O SR. SAMPÃ.ro CoP.REIA - 'Perdão, irei até lá. . .Vou mos· 
trar ás modificações feitas, a partir. do Iim>erio para cá,· em 
materia ·relativa ao modo de comp:rehenàer o ·concurso dos ca
pitaes particulares em erri.prehendimentos da. ordém do de qUe 
.se trata. ; · . 

Vejamos, por exemplo, () que SP ha passado; com as es
tradas de :ferro, assumpto em que estou em campo inteira.- -
mente opp-osto ao do meu prezado mestre, Sr. Paulo-·de Fron
tin. Dispensamos, ahi, erradament.e, a meu ver, o concurso da 
iniciativa ·particular, enveredando pela construccão e pela 
administração do trafego das estradas de ferro pelo Estado, 
directame~te .••. 

o SR.. MAURICIO DE L\CERDA - Pelo bom caminho. 
o SR. SAMPAIO CORREIA - Eu o reputo máo e J]luito 

m~. ' 
O ~R. J>:A~LO DE 1]'.BoNTIN - Eu -acho optimo • . 
o Sa. SA.'1'PAIO CoRRElA - O resultado colhido tem síào 

o seguinte: ·como o paiz se desenvolve, reclama a viação fer
irea e ·não se a pôde negar, o Estado faz pesar nos aeus orça.
mentos sommas elevadissimas, que correspondem a despezas 
de capital, para construir alguns kilometros de linha., e, como 
não ha receita sufficiente, nem poderá existir receita que 
possa bastar, '.OU teremos de suppri.mir obras necessarias, ou 
teremos que tomar dinheiro de· emprestimo, ou teremos que 
emittir, como se tem feito. 
. o Sn. PAULO DE FRONTrn. '" E' melhor d~ _ que encam-
pai-as depois. · · · · -. ·. 

O SR. S_:l.'!V,IP~o Coru:tru. - Mas os Ór~amentos não ·podem 
compo_rtc..r tao a'Vultadas despezas de capital; quando muito; 
pocerao çomportar . os juros e a amortização deste . cap~tal, 
como muito bem disse o nobre · Deputado. - ·. 

O Sp,; P.t.!JLD DE L'RONTIN - ~·defeito' da orgaui%ação 
orçamentaria. 
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.o SR • .AI.VARO BAPTISTA -.. Deveria. ha-ver orcamen.toa.ex- · 
t:raordinarios.: · · 

O SR. ·SAMPAIO CoRR~; ,...- Orçamentos extraorà:~narios ! 
Que importa isto ? Como iremos faz.er. as obras.? Com que 
dinheiro ? Esta é que é a interrogação. 

O SR. PAut..o DE FR~ONTiN - E' fazer a mesma cou~ que 
taria um particular ou PI'.esidente de.. companhia •. 

Eu faria isso : botava á conta de capital .. · 
O SR. SAMPAIO CoR.RtÃ- Mas ,escripturnção .é -um sim ... 

ples registro de factos; a eseripturação é effeito e p.ão causa. 
Ora, para elevar a conta de capital, era preciso primeiro ter 
este ~apita!. : ., · 

o SR •. PAULO DE FRONTIN - Ou de levantai-o ... 
:.. 

0 SR .. SAMPAlO COR.R.'lé: -. Q' que -se faz muitas vezes, 
aliás. Mas, era assim necessario recorrer a emprestimo e, na 
!alta deste, como o mercado financeiro <!o mundo não per
mitta o lançamento de emprestimos vantajosoª'· s~ poderia-
mos recr,rrer ás e~i.ssões. ' · 

Tivemos no Bràsil, vigorando durante largo tempo, o re
gimen dé garantia de juros para construcção de estradas de 
ferro, regimen que foi muito bem eondemnado pelo illustre
financista. Sr, Joaquim Murtinho, a quem · o paiz 'deve tão 
grandes e inolvidavais serviços. · 

O Ministro da Fazenda de· Campos SaUes, porém, elimi.o. · 
nando, supprimindo, o regimen da garantia de juros, não creou 
·outro mecanismo -substitutivo daquelle. O paiz continuou a 
desenvolver-se; os reclamos das zonas, .que cresciam, a.cce~
tuavam-se dia a dia. Em dado momento, viu-se. o Congresso 
forçado. como o será amanhã, a approvar uma emenda em 
cauda de orçamento. autorizando a construcção de determi
nada est~ada de ferro, mediante o pagamento em spolices e o 
consequente arrendamento aos proprios constructores .. 

O SR. PAtiLo DE. ~R01'1°TlN -. E' a lei._de S~rgipe: . 
. o S:ip SA..i.fi>Aio Co:aatA ,;.._ i>e~nte da. ~!11 pens.avamos quê 

haviamos encontrado. uma solucao def1mbva •. Como outras 
zonas tambem carecessem de viação, indíspensnyél ao seu des-· 
envolvimento, continuamq.s a: constrtÍir ·estradas, .emittindo 
o jacto continuo de titulas dia divida publiea para pagar a 
construcção .. · · 

o SR. PAULO' DÊ FRONTIN, - o grande cefei to é o ter~se 
supprimido · o max:imo aue devia ser despendido kilometrfoa..::"~ 
mente e a extensão ma.iima que devia ser taro.bem estabele
cida da estrada. 

O SR. SAl\iP~~Io CORRM - *.. correcção lembrada pelo po
bre Deputado era inteil'amenlle cabivel, ~&;; ~nsufficlenf.e, 
:para impedir o desastre dp systema,., . · 
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Ao empreiteiro, que recebe em t itulos o pagamento da 
construcção, é indifferente ~ sorte da estrada: si, depois ae, 
auferidos os . lucros. itr. empreitada, 'v~ifieG. ser unerüiio o 
trafego, abandona-o em mãos do, Governo, que irá., mais tarde 
supportar os deficits. V. Ex. sabe que este facto foi obser-• 
va.do -em quasi . todos os. casos. -

Chegamos agora a uma 1ituação em que os poderes pu• 
hlicos não encontraram outro regimen ._ Não está em vigo~ (t 
de garantia de juros.. •. · · 

o SR·' PAULO DE FRONTIN -. ..,Existe o da adrriinistrâc;ãQ 
directa. 

o Sa.- .SAMPAIO COM.tA ,...._ · ••• não estiã em vigOr igual
mente o do pagamento em apolioes. 

Mas o paiz cr~.ce e o Congresso, quer queira. . quer não, 
- porque nós aqui somos apenas uma expres8ão das. justas 
P.xigencias dos que representamos - terá que decretar a con-
strucção- de novas estradas de ferro. · · 

E' a questão financeira que desejo agora examinar.. O 
Estado, desde que contrúa elle :proprfo, dispensando o con..: 
1:urso de fortuna partieular. !Será obrigado a despender, e a 
1 ~onsignar deRPezas extraordinarias no seu orçamento, somma 
formi<!avcl, de capital, somma que não póde ser ()btida de 
•aldos orçamentarios. 1

) • 

Não ba orçamento qu~ a 'tanto possa ·resistir. 
Si, no co-p.trario, houyessemos instituido um systema (Je 

prolc(?cão á jnfoiat.iva particular, de modo a attrahir os ca
pitaP-!-1 .privados . para a exploração da ináustria ferro-viaria 
1'nlrn nós. Pmbora o Estado garantisse· · esSe capital como se 
1'<'7. duranl.<> longo. período no ImperiQ. iriamos fazer pesar 
nos nossoi:i orçamentos apenas o valor das garantias, as quae:: 
nüo podem, on não devem, exc·eder dos ,juros a que· o capital 
l.<•m direito . 

Q SR. PAULo DE FaoNTJN - Para a construccão. 
O SR. SAMP • .\lo CoRRi:A - E para a exploração. 
O SR. PAULO DE FaoNTIN - Salvo uma. rest.ricçãó·:· a solü• 

ção que apresentei á Camara não tem nenhum dos incoovenien .. 
tes que· V. Ex. agora ·si-.lienta. ' -

_ O SR. SA1'YIPÃ10· CoRRtA. - A · solução de 0011struir pol' emis~ 
!SO~S. a · .. 

o SR. PAULO DE FRONTIN - Emittir para podermos da!{' 
elementos de producção ao paiz. . _, 

·'" · Que tem a. felecid84e . de· ter uma ,!Ilacllína de papei pin• 
lado que perm1tte valorizar a producçao nacional deve · apro~ 
veitar-se desta. machina. . · · . 
: . o SR. 1St\MP.!\IO ColU\~\ _ · . Não tenho.() fe_techismo, que se 

costuma. ter em gPral. pele; oui'o, ,~orno 'iastro de emissão utas 
tumbern não vou ás . Amissões sem contrôle. ' 
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?\ão emittir não .. ~tá o mal; o ma! está. em emittir· em ex.-. 
c1•sso, pei.o que o contrôle é iudispensavel._ 

o SR. MAURICIO DE LACERDA .....,_.«A jacto continuo~. 
O Sa. SA.i."\íPAIO CoRR.tA - Não tenho receio demasiado <ias 

1·missõés; mas entendo que é possivel instituir um .mecanismo, 
1JlW evite os inconvenientes dessas emissões ·«a· jacto cpntinuo~. 

o Sn. ARMA..l\l"OO BURL..'\MAQUI _. Com,o o- que V•. Ex. está 
rropondo. 

o ··SR. SAMPAIO CoRRÊlA - Perdão. Não esto.µ "propondo; 
quando muito, suggevindo apenas~ . 

O SR. AR..~oo BoRI ... '\M-AQUI -. Está dando uma f ormulà 
~era!. -

O SR. SAMPAio CoRMA. - Pens{> que não haverá grande 
embaraço no resolver a nossa situação finameira., que, no 
fundo, reflecte a. situação .economica felizmente favoraveU.: 

· O que é preciso é énfrentar o problema e.om vontade fir
me., em resolvei-o •. 

Não ine deixo invadir pelo pavor a esse respeito, J)Ol"qUe 
confio em nossas virtualidades economicas, que são illnume
ras. E por isso affirmo, com inteira convicção e sem pensar· 
razpr poes.-ia sobre a·ssumpto tão grave. que essas virLualida
rles economitlas ;permittem contarmos. dentro em brevej com 
.~at.isfaetoria situação financeira, desde que, como muito bem 
di~Sf! ú nobre Deputado pelo Distrfoto F'edernl estejum<JO de-
1·.ididos a encarrar a questão, com a coragem que ella exige de 
~~ada d.e nóB. · 

' 
Sr. Presid'ente, a V. Ex. e ó. ·Oasa peeo me perdoem as 

•:on~ider~ões. geraes, que fui obri1gad;o ia fazer, :ar.rastacto 
pela palavra brilhant.e e sincera do rnu~f..rf' representante do 
i.: .. ~rndo do Rio. 

O SR •. M!Auruclo DE Li.CERDA "-- E' caso de eu me felic"itar 
JHW tel-o obri·gadío- a isso.· 

O SR.~ SAMPAio· CoRRÊA - O que. eu desejava era tão 
~ümcnte dar razão de ser d()S arts .. 4º . e 50) do projeeto, ex
plicando o motivo por que fui forcado a redigil-os nos termos 
1•m que elles se encontram no :projecto: o instuitó·elevado de 
armar o Governo dos meios n.ecessarios pàra. defender o Es-~ 
tftdo contra possíveis imposi.;ões. . · 

Dádal'> 'estas explícações," nada mais tenh<> a dizer. (1Jf~t.itd 
lu:m: m.u.ito bem. O orador é vivamente <:.1tmp1'imentado. ) 

Encerrados succ9ssivamente em 2~ discussão os art..q. 4" 
;;·~ t~ 6" do projer.to n. 106, de 1g20, abrindo o credito dé 
\"·ººº :000$, para elect.rificacã.o de trechos da Estrada de 
Ferro Central do Brasil, ficando adiada a .votação. 
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· Eneer~ado em 2• di~cussã~ o artigo unieo do projeeto 
n. 2 A, ae :1920, autorizando o Governo a. despenàér · réis 
250 :000$, ·com a reedificação da Alfandega de Aracajú e 
d~do outras providencias; com parecer favoravel. da. Com-
m1ssão de Finanças, .ficando adiada. a votação. · - ' " Enoerrado em 2L diseussãõ o artigo unico do Iirojecto 
.!D.. 6()2, <ie i 919, abrindo o credito de f 7 : 000$, suppl ementar 
á ·rerba 3ª do art. 98, da lei n. 3.674, de 7 de janeiro do 
~orrente anno, ficando adiada· a votação. . 

) 

. O Sr. Pl-esidente - Esgotadas as ma terias em discussão, 
~ou levantar a sessão, designando para amanhã a seguinte 

ORDEM .~O DIA 

, ·_Votação do projecto n. i82, <Ie !920, (redaccão da emen
& destacada do projecto n. "4-2i B, d~ :t.919) ·relevando a 
preseripcão em que incorreu o direito do 1 º teoonte refor
mado. Carlos Soares, para receber vencimentos; com parecer 
contrario da Com.missão de Finanças ( di~cussão especial} ; 

. :Votação do pareeer n. i f, de 1920, indeferindo o re~e
rimento de D. Edelvlra dos Santos Azevedo Alves, pedindo 
reversão d~ montepio (discussão :unica) ; _ · 

Votação do ,projecto n. to6, d~ i920, abrindo o credito de 
:45.000 :000$, para eleotrifieacão de trechos da Estrada de 
Ferro· CentI'al do Brasil (2ª discussão); 
. ·Votação do projer.to n. 2 A, de 1.9210, autorizando o Go
verno a despender 250 : 000$, com a reedificacão da Alfan-
4ega de Aracajú, e dando~out1•as providencias; com parecer 
!avoravel da Commissão de Finanças (2ª discussão); 

. :Votacão do projecto n. 662, de 1919, abrindo o credito 
de 17 :000$, supplementar á verba Sª do art. 98, d~ lei nu
mero 3 .674, de 7 de janeiro· do corrente anno (2~ d!-scussão); 

Votacão do requerimento n. i, de i'920, do Sr. Mauricio. 
de Lacerda, pedindó esclarecimentos sobre o incidente çmcor
rido com D consul brasi_leiro na Bolivia; 

Votaoão do requerimento n. 2, de 1.920t do Sr. Mauricio 
de Lacerda, pedindo informacões. sobre_,a prisão de redacto
res do jornal Voz do Povo e varios operarias; 

Votacão do requerimento n. 3, de :19'20, do St. l\!auricio 
.. de Lacerda. pedindo informacões sobre a. e:tp·ulsão de .José 

Madeira; 
Votação do requerimento n. 4, de i920, do Sr. Mauricio 

de Lacerda, pedindo inf ormacões sobre militares que se 
acham presos em fortalez_~s. embora amnistiados em t9t8; 
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Votaoão do requerimento n. 5, de i92Q, do Sr. Mauric10 
àe Lacerda, pedindo informa~es sobre o· paradeiro dos ope
rarios Fritz Kock e Sterneck, presos em ,Blumenau; 

Votação do requer~m.ento ·n. 6, de 1920, ,do Sr. Ma.uricio 
de Lacerda, pedindo infprmações sobre o :Paradeiro do 'COm
mandante e um creado do vapor Macau, torpedeado durante 
a guerra. 

Votacão ,do requerimento n. 7, de 1920~ do Sr. Nicanor 
Nascimentp, pedíndo informações sobr.e a verba. .porque foi 
feito ao inspector das Obras contra as Sec.cas adeantamentos . 
na importancia de ·5:. 900 :000$000; · 

Votácão <lÓ reqUerimento .n. 8, de 1920, do Sr. Nicauor 
.Nascimento, pedindo inf ormacões sobre ·a data ·da partida do 
engenh~iro Flavio Ribeiro T-0rres; :para a :Amarica do 'Norte, 
em commissão; , . . , · ' . · . 

Votação do requerimerito ... n. 9, de 1920, do Sr:. Niiean~ 
Nascimento, . p_edindo informações relativas ao aeude . part1-
eular Borborema; · · · 

Votação 'do requerimento n. :10, de :t1920, do Sr. Matiricio · 
de Lac&rda, sobre -0 as·salto soffrido por um jornal . operario; 

Votacão do requerimento ri. 1 { de i920, do Sr. Maurfolo . 
\le Lacerda, solicitando . cópia dos docu1X1en'tos relativos á · 
Coni'erencfa. do Trab~lho em Washington; · . . 

Votação do requerimento n. i2, de f'920, do Br . . Mauricio 
de Lacerda, pedindo inf orinacões · sobre as prisões feitas em 
frente ao jornal Voz do Povo; · . . 

Vota.cão· do requerimento n. i3, de i920, do Sr~ Mauricío 
de Lacerda, sobre a. execução do decreto que instituiu. o De .. 
partamento do Trabalho; · · · . 

. ' : . 

Votação ào requerimento 
1
n. i4, de i920, 'do Sr. :Mauriolo 

de Lacerda, sobre a expulsão de JManoel Perez;. . . · 

Votação. do . requerimento n. ts, · de 1920, 4.o Sr~ ·Maurício 
de Lacerda, sobre a expulsão e prisão do~ operarios Kock é 
Sterneck; . . · . · . . · . · • .. . . 

· Votação do requérimento n. f6, de 1920, ào Sr.- ·l\faurioio 
de Lacerdà; pedindo inf ormacões sobre · o i'neidente · havido 
em Hamburgo · com . os · marinheiros . brasileiros do vapor 
~d~ . . . .. 

Votação do requerimento n. i7, de ·i.,920, 'do Sr. Maurlcio 
de Lac~.Pda, pedindo inf ormacões sobre opera.rios expulsos· no 
Estado de :Pernambuoo; ·• · 

d 
Voiacão do requerimento n. fB, de 1920, d'o Sr. Mauricio . 

. e Lacerda, sobre a. :prisão em QUe se. encontram os, opera ... 
rios Sterneck e Kock; · 
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. Votação d·o requerimento n .· 19, de 1920, >t;io· Sr. ·Mauricí(} 
de Lacerda, pedindo cópia do processo. da expulsáJ) de M~n.oal. 
p~~; . . 

· :3~ discussão do projec{o n. i9. G, de 1920, autorizando o 
l'oder Executivo a promover, . confonpe melhor convier aos 
interesses nacionaes, a eommemoração do Centenario da Jn. 
õependecia Po~itica do BraE;i.l; · 

. Discussão uníca do parecer da· Commissão · .de Finanças, 
sobre as emendas offerecidas na 3" discussão do projectO nu ... 
mer0 70, de. 1920; · · 

Contando tempo de serviço, para a aposentadoria, a() des ... 
embargador Rodrigo ~e Araujo Jorge, com ·parecer contrario 
da Commissão.~de ·Finanças, ás emendas. (Vide pro,jooto nu-
m~M 70 A, ~e 1920') ; · · . 

. 2ª discussão do projecto n1 11 A, de 1920, declarando de 
utilidade publica a Ae.ção Social Nacionalista, com parecer fa-
yornvel da Commissão ~e. Constituiç.ão e Jt~sti0a.. . . 

Levanta-se a sP.ssão ás ·f 6 horas. 

72c .SESSÃO, EM 12 DE AGOSTO DE t920 

PRESIDENCIA DOS SRS. BUENO BRA.~DÃO) PRESIDENTE~ E ANDRADE 
REZERRA, 1 ª SF..CRET.U\IO 

A's 13 horas comparecem os Srs. Bueno Brandão, Oota
cilio do .Albuquerque, Costa Rego, Dorval Porto, Souza Ca6-' 
ti•o, Dionysio Bantes, Prwo ~opes, Cunha. Machado, . Luiz 
Domingues, Rodrigues Machado, Armando Bur~amaqui, Ma-
1·inho do Andrade, Tbomaz Rodr-igues, 'l'l;iomaz Accioly~ 
'fhomaz Ca\luloanti, Osorio de Paiva, Frederico Borges/· Si ... 
meão LN1l, Gonz~a' Meran'hã:o-, Arnaldo . Bastos, .Jufio de 
Mello, .Luiz SH\Íeirn, .João "Menezes, Rodrigu~s Do~ia, Deo
dato Mriin, Pires de CarvalbQ, Leoncio Ga.lrão, Pacheco Men
des, Seabra Filibo, Raul A'lves, Elpifüo de Mesquita, Sugenio 
Tourinho, Heitor de Souza, $ampaio Corrêa, Paulo de Fron
tin, Raul \Barl'oso, Lengruber Filho, Verissimo . de. l'deHo, 
Mauricio · d'e Lacerd~ José Gonçalves, Augustd ·de ;Lima, Al-
er~ino Drummond, Francisco .VaUadai'es, Americoi Lopies,. 

__ -enna Figueirêdo, Gomes Lima, Lanóul~'io dia M.agallb.ãeis; 
Zoroastro Alvarenga, Lnmounier GGdofredo, · Mo.reira · Bran
dão, Raul ~. Fran1~isoo Paoliello, Manoel- FuJgencio, Raul 
Qlrdoso, Cineinnt.o Br~ Albertio Sermento. Barros Pen
tP.ado. VE'iga Miranda, .losé Lobo, Carlos de Ce!»POS, :AyreR 
da Sflvn, Oleprio Pinto, TuUo JaymP., Pereira Leite, .João 
Pernetta, Alváro Baptista, N1lbueo cte Gauvê~. Octavío ao .. 
eba, I>om!ngoe Ma11oarenhBR e Bllrbosa Gonc:aJvM (70) • 
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BESSÃÕ EM ·1z ·DE KGÕSTÓ DE 1000 

· () Sr.. PreBidente. - A !iefa de pteseni}a accüsa o compa-
rerimento <là 70 Srs •. Deputados.. . . 

. Abre-se a sessão. ' l 

o Sr. Costa Rego "{sttpplente, servindo de .21) Sec1;etario)\ 
pro1~ede á leitura <la acta da aessão antecedente, a. . qual_ é, sem 
tJl>servações~ approvada. 

. ' 

o SI".. Presídente -:: Passa-se. á leitu~a do expedie~te~ : 

.O Sr. · Octacilio ·- ·~e AllJuquerq~e ';( 4" $.eC'l'eta-rio, 8erfn~ 
de 1º) proGede á leitura do_ segui~t~~' · 

Of fi.cios : , ,: . 
EHDIENTE 

Do ,sr.; 1º Secretario do Seriado, de 11 do corrent~, com'"' 
munieando que aquéUa Casa do Congresso adoptou . & nessa 
data -enviou á s.anccão as seguint_es proposições desta Camara :; 

Abrindo a credito ·especial de 7 :438$, para acquisi9ão da · 
mohfüario' para a 2ª Pretoria Criminal; · · · . 

Abrindo o crefüto · es.[Jecial de 20;637$7.79, para. paga.' 
lllento, em virtude de sentença judiciaria, ao desembargador. 
1'}!;f1<'r idião .Eloy de Barros Pim.entel; e 

Concedendo melhoria de reforma a José Joaquim Gon-
1.:al\·f's e a Manoel Adolpho dos Santos, volnntarios da Patria. 

Tntoirada. · . . · · 
.. Do mesmo senhor, de igual data, enviando · o project.o dô 
~€'11ado, abríndo o cr~dito necessario. para. pagar, no cor- . 
i·r·nte m;:ercioio, os vencimentos do cargo de eapitão•auxiliar 
1!0 Departamento da. 2• Linha do 'Exercito, a que se refere :t 
l~_i n. 4.l()r48, de 10 de janeiro -de 1920. - A' Commissão ds 
I• : nanoas. 

Tres do Ministerio da Fazenda, enviando as seguintes 

MENSAGENS 

. Srs • . me'mbros do . Coniresoo Nacfonàl ....- RemetteUdQ-vos 
a rnclus~. · exposição do· Ministro da Fazellda; sobre a neeessi...:. 
dnde de um credito de 56:950$, supplementar â '· verba 18• 
4'".'-lfandegas» - consign::tÇão: ~DespeZas imprevistas etc.::>, do 
!lg~nte · orçamento do mesmo Ministerio~ ·deStina<lc> a · oooorre1~ . 
a.<; de~pe:zas éom os reparos de que ~~cem as lanchas Roberto> 
ltace1ha, !tape.ma, Pimenta e Di'-. · BulhlJes, da· Alfandega de . 
.-.:mtos, tenho a. h-onra de vos solicitar a compete:nie autori...,· 
ta~ão para a abertura dQ> alludido credito. · 

. ; . 
Rio de Janeiro,. 6 de agosto de 1920," 99'> da Ind-epende~ci?· 

'·' ~ l :! n da Republica. - . Epit~ Pess~a. . · ·-
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Exm.o.. Sr. Presidente da Republica . --; Devido ao uso 
de longos annos~ as Ian~has da Alfandega de Santos~ denomi
nadas Roberto, lracema, Itapema, Pimenta e Dr-. Bulhões, 
.carecem de urgente3 repar9s, afim de poderem continuar a 
prestar os· serviços .de fiscalizaçã'ó que a referida repartição 
é obrigada ·a desenvolver. · · 
· A má. situacão éiue chegaram as mesmas embarcaeões tem 
sido determinada pelos successivos córtes feitos, a titulo de 
-ewnomia, na-3· verbas destinadas ao seu {}usteio e concertos. 

. E. si não fôr· tomada uma providencia immediatamente, a 
'.Alfandega de Santos ficará, deiltro em bl"eve, privada dos uni
cos meios . .de que dispõe para exeDcer a. vigilancia do porto, 
evitando a pratica da ~e .. 

De facto, setn verba pa..ra occorrer ás despezas com a re
oonstituicão de seu material fluetuante, muito irá perdendo 
a efffoie·ncia de sua acção fiscalizadora, á medida que tiverem 
de ser postas á margem as embarcações inutilifada3. · 

O salçlo da consignàção orçamentaria correspondente é 
no momento insufficiente nara eobri.r ~ despeza de · accôr.do 
com o calculo feito. -

Accresce a circumstancia de que o; mesmo saldo terá 
ainda, até o fim do exeroicio, de custear as despézas com o 
pes3oal e material dos armazens de encommendas poste,es em 
S. Pauto e Paraná. · 

Urge, j>ois, a supplementaeão da verba na· importancia de 
56 :950$, a quanto montam os reparos nas ditas !anchas, · se-
gand.o os orçamentos organizados para tal fim. . 

Peco, a3sim, a V. Ex. se digne. de providenciar pai-a QUe 
a Congresso . Nacional conceda a necessaria autorizacão para 
a abertura do referido credito supplemenlar á verba 18" 
41Altandegas, - consignacão: «Despezas imprevistas. eOO.>, da 
ort;amento do corrente exercicio. · · 

Rio de Janeiro, 5 de agosto de 192.0 ......... Homero Baptista. 

Srs .. membros do Cong{iesso Nà-cional _, Remettendo-vos, 
~ inclusa exposicão do Ministro da Fazenda, sobre a neces:o;i
dade de um credito esp'ecial de 8~669$773, para pagamento do 
~ue é devido a. D. Maria Aristhéa de Araujo Jorge e seus 
filho~. herdeiros do desembargador do Tribunal .de--Appellacão 
do. TP.rritorio .do Acre, Dr., Manoel Adriano de Araujo Jorge, 
em virtude de ·sentenca judiciaria, tenho a honra de vos so
licitar a competente a.utorizacão nara a âbertura do alludido 
credito.· -

·' 
~io de Janeiro, 4· ·dP. ag-o_sto de 1·920, 99º d_a Indep~ndencia 

e 32º da Republi.ca. - Epitacio Pessôa .. 

Exmo. Sr. Presidente da Republica - Por Carta Pl'e
catori11 de i3 de junho do annó findo, o juiz federal da Se
sunda Vara de Districto Federal requisitou o pagamento da 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 23/00/2015 15:07 + Pág ina4 de 47 

SESSÃO EM 12 DE AGOSTO DE 1~'20 ·..... .i77 

·importanefa. de 8:794$583, em favor de D.- .Maria Aristhéa. .de 
.~aujo Jorge, e dos menores Manoel Fernandes e Nice, viuva 
e filhos de desembargador :do Tribunal de Appell~ão do Ter
ritorio tlo Acre, Dr. Manoel Ad~iano de Araujo Jorge~ 

O direito .a e.3se pagamento foi-lhes reconhecido na acção 
propost;:i. contra a Fazenda pela viuva ·e filha do. ex-Ministro 
do Supremo Tribun.al Federal Dr. Ameriço Lobo Leite Pe
reira, para o fim de ·lhes ser assegurada um,a pensã,o de mon ... 
lepio correspondente â metade do ordenado do mesmo magis
trado, e na- qual aquelles intervieram como assistentes. -

Examinada a Precatorfa. :pela P.rocuradoría Geral da Fa
zenda Publica, foi ·encontrada uma orilissão, que o juiz de-
precante promptainente mandou supprir. . . 

Com a corrigenda feita, a quantia devida aos exequen~ 
passou a ser de ·s :669$773, sujeita, no acto de pagamento~ 2.Q 
desconto, dos respectivos imposto_s. . 

Segundo já. .se :fez. no caso das A.A. iaZ-se precisa auto
l'izlàcã.o do Copgresso Nacional, para abertur~ dp credito esp_e-
cíal destinado a · occorrer ao 'dito pagamentó. . . 

São, pois: proviy.encias nesse sentido que ora peco a V. Ex. 
Rio de, Jaueiro_, 4 d:e ago.s'to de :1920 •. -... Homero Bapti8ta.. 

Srs. mêmbro~\d.o Congf~~so Naeional - RemetteD.do-vos __ 
a.· inclusa exposição· do Ministro da Fazenda, sobre a necessi..:. 
dade de um credito especial . de 2: i83$992, parai occorrer ao 
pagamento ,9a gratificação adàicional seiativa ao periodo de . 
19 de abril a 31 de dezem.brQ de i9rn,. e a que tem direito 
o pagador da Delegacia Fiscal 4.o Thesouro Nacional em Mi
nas Geraes, Ray:tnundo Carvalho de Araujo e Silva, tenho a 
honra de . vos solicitar a. competente a.utorizacão para a abar
tura do alludido credito.: 

Rio de Janeiro, 4 de agosto de· 1920, 99º da Independenoia 
e 32" da Republica. ~ Epitacio Pessda.~ · · · 

- -
Exmo. Sr. Presidente da Republica - Segundo as tabel.-. 

ias explica.tivas do orçamento da de~peza · para o_ exercício de 
1918; o pagador da Delegacia ]j'iscal <io Thesouro Nacional em 
Minas Geraeg, Raymundo Carvalho de Araujo e Silva, como' os 
<iemais funceionarios · da ·mesma reparticão, tinha ·. direito a 
uma gratificação addicional sobre seus vencimentos. 

Por falta de :verba! porém, não lhe. foi paga a referente ao 
Período de 19.de. abril à 3f. de dezembr-0 do mesmo anno. .. 

. Presentemente, em fáce ido preceituado no ·art. i.1 · da 
lei n. 3 .. 230, de H de setembro de 1864 e art. · 91) do decreto 
n . ~O. H5, de 5 de janei!'o de f 889, o pagamento Jl.ão póde 
Jna1s ser feito pela.. verba exercicios findos. -· 

d 
Só mesmo por meio de um credito especial é que se po-

orâ aU.ender á .despeza. . . . . . · ·· 
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E~ta providenciai depende, todavia, de autcrizacão <11J 
Congresso ~acionai, motivo ·por; qub ;péço a V. Ex. se digne 
de promover a concessão de tal autorização. · 

Como informação, devo acc.reseentar .que orça em i·éia 
2 :i83$992 o quanto .é, devido ao mencio~do f.unc,cionario, em 
razão da falta de pagamento de sua. gratificação addicional.: 

Rio de Janeiro, -i de agosto de 192Q~: - . Homero B.aptista, 
A'· .Com:missão de Finanças .• : 

· Reque~imentos: 
n e Luiz de Arruda Carvalho~ ex-praticante de . lelegra

phü;ta, solicitando que sejam dados aos praticantes as mes
mas vantagens de que, gosavam antigamente. - A' Con.mis- · 

. sã~ de ~""inancas. 
De Octaviano Gladillo Diniz. ex-conduotoL' de malas do 

Correio . da Parahyba do Norte á. Cabedello, pedindo andamento · 
do seu requerimento, solicitando uma pensão • . - A' Commis
.SãQ de ~inanças •. 

Do alferes llc)norario José Sancho Bezerra Cavalca'nti, pe
~indo as honras do posto de tenente, soldo deste posto e asy
lamento. - A's Commissões · de Marinha e Guerra e de Fi-
11anças .; · · .. 

E' Üdo e fica sobre a mesa até ulterior deliberação um 
~~ojec.to ·do Sr. Andrade Bezerra e outros. 

· O Sr.. Presiden1.e - · Está · finda a leitura do expediente. 
·~ . . \' 

. . 
O Sr. Mauriçio de .Lacerda (pela ordem) - . Sr. Presi

dente~ ~s laços 'de respeitosa amisade pé~ e de ,(lilatada 
admiração política que prendem a minha attenção parlamen· 
far e a minha pessoa á do illustre Sr. Presidente do Estado 
de Minas; a cadeira. que occupo em uma bancada cuja · orien
tação é de franca harmonia. com o eminente politicO- qqe di
l'ige os destinos de Minas Geraes, tirarão, desde logo, do 'Ca
minho qualquer eiva de exploração partidaria 'Do ge$> · que 
' Tou ter. F.ui, Sr. Presidente, . escolhido pelos signatari:os de 
:uma representac,ão dos habitantes da· cidade de .Lambacy para 
:i.orncíl-a publica no Congresso. Ella se refere á questão Mi
nas·Werneck. Nada tenho de interesse. direcfJo .ou indirecto 
nessa questão~ · Não conheço os passos do illustr~· ·aoivernador 
de ·Minas Geraes, nem tãQ. poueo o andament-0 do- f eitot o que 
rrller dizer ~ ignoro totalme°'te o assumpto. De .s:orte que sou 
apenas materialmente o port·ador dessa -tepresentação, a qual 
nãQ me poderia negar trazei- ao coriheeimento do ~ngresso, 
porque subscripta po.r ·277 pessoas, tem, a meu ver; além da 
'!Ualida.de respeítavel dessas pessoas, fazendeiros, oommer
cian~is, empregados publico~'- notarios e liomens de a.ctivi
dade, . oonhecidas em profissões recommendaveis, a .assigna
·iQJ;a d~ ~.00 ~enhQt'i:\S ºi:~~~l~trªs d~qµ~U~ ~i.$.d.~ d~ ~!?la~·; 

. ~· . 
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Desprimo1· 8cria.. }Jui~. negat· a mjnha pessoa ao convlte 
:recebido; e, l1t'o~as l'Ondições insiro no discurso a represen
tação, cujos tcrmo8 ir.ritados :ittribuo, em grande parte, ao 
I'eflexo que esta~ ttue.stões costumam ter nas pequenas ci
dades, onde, cm geral, tomam um vulto que quotidianamente 
~e accrescent.a pela. nervosidade natural das populações deante 
de problemas que para ellas são capitaes e que, éntretant.o, 
para nós entram n.a relatividade do grande conjunto a. que 
Mmos chamado~ a. decidir. . . . 

Assim, não sendo o meu gesto o de quem subs"crevel nem 
us conceitos, nem a orientação desse dooumentol mas de quem 
apenas traz ao conlte~imento da Gamara, por solicitação de 
'217 compatricios, uma questão de um Estado visinho e amigo, 
eu, Sr. Presideute, aguardo e. palavra dos ·.honrados repre· 
sentantes mineiros, que certamente esela1recerão• o aE!SUmpto 
com vantagem, sinão sómente para o Sr. P-residente do Estado, 
~ohreJudo com vantagem para os proprios interes.s:es. d(f. Estado 
d8 Mmas. · · 

i\' representm;;ii·o é a seguinte·: . 

«Exmo. St•. Dr. Maurjcio de Laeerdra, DD. Depu
lndo ao Conr;t•csso Federal - N;io deve ser surpreza 
para V. Ex. receber deste ·:ignorado recanto <!e Minas 
a mensagem de sua popul'acão. E' que nós, ·seus sub
scriptoras, vivemos aqui relegados e anonymos com os 
nossos dh'rdtos de evolucão e progresso calcados sob 
o .rnenospreco tle vm capricho 'irritante e secundario. 
3fas os anonymos o opprimidos são sempre os foragí
dos que pedem. á porfa dos grandes apostolos do Bem 
o agasalho l'P.integrador de sua liberdaqe e de seus 
direitos. 

. A estanciu dt" Lambary, criminosamente ·insulada 
da cvolucão mineir-a, tem a honra de depor nas mãos 
de V. E:-t. a causa de seus direitos perante a l'epre
sentacão nacional. como um éco de. protesto contra a 
·attitude de irrevnrencia do governo <le ':Minas ás de

. cisões do mais alto t.ribunal de justiça do paiz. Todo 
esse prurido de zumbaia ao ioverno de Minas que a 
imprensa do paiz acolhe, devia ter por paradigma a 
questão· Minas-Werneok, escabroso caso concreto dos 
·actos mais ein evidencia da administração Arthur Ber-
nardes. · 

Confiantes na palavra ardente ·e ·abrazadoi·a de 
v .. ·Ex., queremos apenas a reivindicação dos ·nossos 
direitos, a reintegração da, estancfa de Lambary no 
logar que oub'ora lhe coub~. e que aind?- Jioje está fa
t.aimente fadada tanto po:r su-as cond1coes naturaes 
como pelo grànde dispendio com ·seus melhoramentos, 

. ora acintósamente abandonado~. 
;. O governo de Minas, negando-se a ~umprir o laudo 

arbitrado n'a questão Minas-W~rney~ .começou, não s6 
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desacatando insonhismaveis nrincffiios de direito. como 
tambem fugindo - a um compromisso de honra. na ap-· 
pell·ação para o· Supremo Tribunal. Julgando o Su
premo Tribunal improcedente ·a appellacão, o governo 
de Minas, arbitrariamente, tomou á mão armada os 
proprios do Est~do retidos pelõ conces.sionario po~ 
i'ort:a de sentenç-a. , 

Entretanto, a questão :Minas-\Vernec]( continú? 
insoluvel e dia a dia tudo se entrega ao desb'arato, á 
decadenciii. e á ruin'a. De vez em quando, sómente, dos 
horizontes governamentaes miJ:1.eiros treme1uz uma es
trella: é a chicana - estrella cadent~ do governo dé 
Minas -· que phos:ghorêa e 'morre no céo das· espe-
ranças de La.mbary. · . .. 

Paira em tudo. uma vida de torpor, impregnando 
de pessimismo as mais · belias iniciativas particulal'.es. 
como uma nuvem · de · marasmo oue vem toldando os 
destinos le Lambary, enervando ô seu progresso, em
perrando o seu desenvolvimento, presa como está áa 
amarras da vontade presidencial em Minas, soMfana 
vontade qu_e sê sób~epõe ' ás décisões do Poder Judi-

. ciario, transf(ld'mando o Estado republicano moderno 
em um joguete feudal d•a Idade Média. 

Debalde temos recorrido aos poderes ·publicas es
taduaes para a .solução desta · pendencia, caso liquido 
eomo é na alçad-a ·do Judiciaria. · · . 

O governo de jMinas, republicanamente em f óco, 
não toma em consideração ·Os appellos de uma popu
lação lesada .e amord·açada ein seus direitos de vida, 
não precura accommodar ~s interessea .do Estado, gue 
tem em Lambary. uma· fonte de renda manando peren-
nemente. -

Conffados, pois, no esclarecido- espiruto de jus
tiça de V. Ex., e esgotadas ·como se acham, todas as 
es'peranc;as do g-0verno _ de Minas solucionar esta pen
dencia, só nos resta recorrer ao fulgurante prestigio 
da palavra de V. Ex.· na representação nacional, para 
a<> menos levar 'ªº conhecimento do paiz que em Minas, 

. a vaidade de u:m governe crêa um regimen de mani
festa · intolerancia, anti-:libe:ral, immolando a justic'a 
a:os seus cap;richos -pe~soaes e s.acrificando popula
ç?es . 13.borios1a.s . e. p.onestas e deixando . de éumprir de-
cisões do JudiC!.lar10. · 

Aguas Virtuosas de Lambary, 1 de agosto àe 
'1920. - .. Ru.belio Dini:, jornalista. - Francisco Gran
dinetti. ·- Antonio leno, alfaiate. - José Hermene
aildo Bueno_, ff.azendeiro.; -·· José Umbelino a'la Silva. 
-:-- A~~co d~ Almeiàa, hcteI$iro. - Braulio Lio.n, 

: · c1rurg1ao dentista. - o:este& de Melló, hoteleiro. -
. Ernesto de Mello, 1hotele1ro. - Paulo de' Mello fazen-
deiro. luJ.if> · Augtisto -: Pinto, hoteleiro. -. ' Pr-es-. 
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~illia.;ui da Rosa Fialho ·e Sil-va, hoteleira. - Appolo
nia de Almeidla. Araujo, hoteleira. - Lucio Augusto 
Nogueira, hoteleiro. - .4.ntonio Clarindo Ferreira, ne
gociante . -.R1Jsario Mibo, negociante e propríetario. 
- José de Lorinzo, negociante e proprietarfo. - Euy
dio Mileo, negoc'iante e proprietariO. - Ant.t:.nio Au-
ffUsto Pinto, proprietario . - José Coelho de Assis; 
empr~gado no commercio. - Djalma G. Almeici•a, 
photographo ·e proprie.lrlrio. - Aristide:). Moreira die 
Souza; tabellião. - · Vicenfa Raimumf.i., negoci'ant~ e 
propI"letario. - Almir Araujo, proprietario. - Age
tll.>r Vieira de Carvallto, eznpreg'ado no eü.aunercio. -
Ametleo Vi.ola, empregado no commercio. - Augustó 
Pinto. - · Romeu Viola, empregado . po commercio. -
Jlla.noeZ Violo, negociante e proprietario. - Paulo 
Vio.la, empregado no com.m·ercio. - Egydio Maturo~ . 
empregado no-commerclo. - José Viot'a, sapateiro. - . 
E(Jydio. Giacoca, negociante-. - Francisco Gia,coca, IV'ia
Jante. - José Raymundo, negociante. - Niomedio 
Bniotista. carpinteiro. - Cam.illo Ma'lloel dos Siantos •. 
- ~Eny«io /eno . ......,.. Joaqu.im de Campos, negociante. -
loão t'!a.rlos de Magalhãe4 negociante. - Hon.orato 
Cabral Fen'eim, meé!anicó. - Joaquim Araujo, eom
merciante.· ~- João Gome~ de Almei.da Filho, photo
grapho. - · Elia.~ Zaidan, commerciante. - Joaquim 
Z12idP.n, empregado no cornmercio. - . Jair de Mella 
A,.au.jo, advogado. - Francisco Gonçalves Dias, capi:
talista. - ·Belmiro · Albino . <le Al·meida. - Jo(l.quim 
fte71to Nogueira, alfaiate. ~ João Za~alein, commer..: 
ciante. - Domi'n.(los Gomes Nogueira. - Osear Aran
tes de Vasconcellos, padeito. - Manoel Nunes; nego
ciante. - losé Malaquias de Oliveira, negocíante. - . 
Joaqttim Ignacio dn Silva, lisvrador . - Atalivio de St1 
e Sil1J(1., empregado publico . - Armiibal de ·Simas, ·at
fai::l.te. - 'José Coli. ·alfaiate. - Orlo:nr/.n Ribeiro, bar
beiro. - José de Paria. - · l1icente, Viola, propri&ía-oc 
r!o. - Francisco de A.lme(da Lima, alfaiat~ •. -- Pttua~ 
tmo A1tgusto Cesar Filho, empregado de pbarmacia, 
-, Ma.rio S~b"n.stlffo., ind1Jslrjal. - · Alvaro Ho!•'a de . 
Andrade, a.n1dante ·do procurador ida Repubhtca.~ ~ 
St:tturnino · Dias FeTraz1 negociante.· - Ar.thur Santo!t 
Filho, escrevente. - · 1osé 1e.no, barbeiro. - Philo
meno Angelo do Nasc-imen,to, propl'ietait'io.t _... llo'a- · 
quim Cn,rvalho, empregado ·no eomr!lercio. :._ Domin
rJos • Rcnedicto ~'a Silva, macàinista. - Pedro Azarias
dos · Santo:r; empre~uo no commercio. - 1 osê Luiz 
l"ernandes, lavrador: - Maria Marcos, pedreiro .. -
Marianna ~ozatti, .pedreiro. - José Mtlrques da Silva. 
J. T,,. · Garcia, agenfo de estação . -. . J ob,o ci"e Souza. fa
zendl".iro. - Jonqnim de Pafra Mende:-.\ leJegraphfata. 
- F-rancisco Mo't'eira.. proprietario .. - Antonio :can-

c. -Vol. T. 21 · 
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aidó, c3rPfilfoiro. -- - °ll-7 al.de1;iai' Barbosa.· ;_,,;; Rícard'O 
Barbosa. - Mesophante Francisco de Almeida, fa
zendeiro. - Gustavo Luiz No~eira, empregado no 
commercio. -. -. João ·Luiz Léo, ferx:eiro. - Domingos 
Gonçalves de Faria, lavrador. -· - Francisco Jordão da 
Costa. - Urbano AdeOlJato ViUela, fazendeiro. -
João de Paiva Gonçalves, cirurgião dentista e proprie
t·ario. - José Vrbano Villela, fazendeiro. - José No-

.,.!Jttf!i'ra de · Nortmlta, lavrador. -· Jtiguel de Bia~o, cal
dereiro . - Olyrripio l\1orqn/f.a, lavril,dor.. - Pedro 
Aiiincola Tilnirc~'» negociante. - Ama{,iqr Tk9m.az de 
Oliveira, lavrador. - · José dps S~n~os, layr~dor _ -
Arlindo José de .Souza, negoc~ante . - · José CQrite, pe
·dreiro. -. José l t;nacio Pedroso. - Antonino Elias Ilo
cka, com.mer-êiari.te . - Ftaiu!ise.o Sal~e~, fayrador. -
Alcebiades àe Carvalho, 1•a:zende'iro . -. Gabriel Luiz. 
No'l'onha; ~a\Taçlor. -· · Horâci(J, iir4ntes. ~ 4ntonio 
Nir.olino Mazz<irelli, desenhista. -. · 4.ntoni~ Luiz, pe
.dreirp. · _..;.· l:Ie'f'rriogenes ·niàs; · ·P~~:reiro·~ -. -. :Generoz,, 
Au9ttsto· Xavier, proprietario. - . .Pani{!l Kncntss~ ne
gociante. ·- \ Ed1tardo .Safitos, co~~erciante. -. - Do
minaos Gonçe.lvas, · alfaiate. · -. - °NtJstor Brancl.ão, com
mercia~te. ·-·· J.oãq. Antoiiió 40$ Sardos, ne.goçiánte. -
·"Vicente M·anes, calàer'efro, -·. -· Francisco Manes, cal
dereiro. - José 'Lopes, lavrador< ~ Francisco Pe
r.êira · Guimarã~s . -· - Francisco jl~p.ti:S~a Pereira, pro- · 
prietario. - fedr.<J Fer;reir~ . 4~ S.ilva. nego.eiante. -
los!? 1rlarci·mo Pinto, -peq~.eirc;i_ . - . :{O.ão Machado de 
Sott:a, empregado~ no commercio. - - José A. <&> ·Nas-

. ci'?JP.~~<:'·. empregado puqlic·o. -· J°'sé. ae · Souz·a, pr_o
p]:'1etar10. - · A.nnunciato. Gesnaldo, . barbeiro . - . Ans
tif!es da Sil1Jefra Machi1.do, a1faiàte. -· .. Francisco Mar.
:ano Netto, c~rpinteirq. ~ '.[o$·~ á,e Carvalft,o., pedreiro. 
~ José Luc to N oguei1_·a, nego~i~11te. - 4gostlnfio 
b,tandar_ariq,' ~eg9ciante. - A.1'thur · Carneiro d'A.mo
tim~ ~eg9C'iªrit~: · · __ - Joã_o. Roque :~~ Silva; faz.endeiro. 
~ Clwriildo Roque, 1aezende1ro. · - Sebastião Guerra 
·da Sil?:a, fazendeiro. - R:aú.l Rib.(!r.o, fa,z~ndeiro. -
· Bt!ne~ic.tó Btt~n_o d!f. Silva, faze~dei~o. -. 1,psé Delfi'fl!J 
. Sobrinho, CM'pl1nte1ro ~ - luv.ena~- Baptista do. Nasici-
men to, fazendeiro. -:- Salustiano, losé dos. Reis, fa
zendeiro. ·~ -A~eiutar dos· S,q,ntos.; lavraqor. - 'iõaquim 
Mprei'ra. Cunha,. lawador. -. Joaquim .Rodrioues da. 
S1.l'Va, lavrador. -. Adelino Euuhrazio Carvallw, · la
vr~dor. - . lo~qv.irn di! Mfaá1ufo, lav~~doJ,". · ·- José 
Gomes Corr~a, . n~goc.iante. · -.-. l~a~u~m ' Mal"'ti~s. la
'\Tador. -:- iitiz Martin$, · lavr&dor. -:-. · ·Manoei dos 
·Santos Ferreira, la'Yrador . ~ Santo Fnder~:cci, pe
dreiro. - Vicente · de .. Paula. -sapat.eíro. -.-· José L4o, 

. carp1nte'iro. - . Joaquim de Sou-ga Netto, proprietario. 
- Alexandre CMvalho, proprietario. __:. Al~~~ Cplé, 
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empre.gado publico. -.F1\ancislco. de Pau.ia Gonçalves. 
- José Conêa Albe1·to, proprietario. - Vicente Ge
naro Mi~ed, estudante. ~ A.merico Cartini, sapateiro. 
- Domingos DiP.go, sà'pateiro. - . Henriq1!-e Coli, em
pr~gado publico. - João Aif'l'edo de SaUes,, empregado 
publ'icô· •. ·-.. Evaristo de Paula, empregado publico. -
Julio da Cunha Me'lU!Jes, empregado publico. -. An.

tonio RosattiiFilho. -- João Rufino de Paiva. - José 
Caetano Mo1'eira. - Pedro Tavares do Nascimento, pe
dreiro. _ - José Alfredo Tavares . ...:....._,.FranciSco Mo
reira . - João Bri,qag·ai, cocheiro . - · João· Baptista, 
propriatario. -. Jonas L<1pes de Siquei1'a, f;lZendeiro. 
Ce~ar de .Sam.paio Araujo; - ~lJaria Anuelic.a. Ximenes 
r.i1e Souza. - Maria Julia Villela . - Mo.ria Rita do Es
pírito Santo . ·---- Maria dos Anjos Moreira. - Maria 
José de Assis .Moreira. - Laura Prado Garcia . ...:.., · 
Maria -da Oonceiçãa· Nouue,i'ra. - Honestalia L •. · Al
meida. - Di.!.ausina Nascimiento. - Maria Luiza Al-

. meida. - Mana· Raymunài. - Guiomar Almeida. ·--! 
Rita de Cassia S. Ai.me.ida. - Francisca Maglioni. -.:.. 
New1. Mileo. - J.í'flrietta Giacoia . -. Virginia Raymun
da do Nascimento ~ _,.. Margarida Viola~ - Annita 
Viola. - Eaydia Viola ~llaturo. - Rosa"Bellucci. ~ 
A'Hanuela Viola. ·- Domingas Giacoia. - Thefêsa Mi
lea Rtiym<Yildi. - Filomena . G: Mileo. - ·Bortencta 
Pereira:. · - Rosa Ráymondi Viôla. - Carmelia Viola. 
Olow·Pimo: - A-merica de A~.tlujo. - Maria Appare
ri.dtj A raujo Pi~to. -::- Elzira ~ .4. rattjo. - .A nna Pinto. 
Rita Prado. ·- Etl.ktmpi.a de Almeida. - . Alme'l'i.nda 
Pinto. - . An~ita Almeidá Pinto. - EmUi.a Almeida 
Pinto. ~ Tli&rezo. len_e . Gonçalves. - Mcri'icl Antoniet
ta Goru;alves. - Jl.aria de Lorenzo Gesuafo'i. . __,· M. 
Migue.Una Gra.ndinetti. _,., El?Jira Grandiriettí. - . Syt
via Gr·andinetti da"C:ru.z. - Rosa d'Oliveira • .;__ The
reza de. Olivefra. ·- . Aurora d'Olit•eira . - Rofa Manes'. , 
- .~faria d.e Cari1alho. - Domingos Manes. - Jti.iia 
de Oli?;eira·Aráuj!J. :...__ Elüa Ma-rques . - .Varia .3:lar
qur.s. - ~osa Marques. Laura .Julia Souza • . ~ Naza:. 
1'eth ~larqu;es. - I!tlda .de Asm. - · Maria Olaide Mo
reira. - Z:ita Nogueira . .:.:--- Estephania Andrade .• ·__, . 
Francisco de Salles Riõei1'o . . - Luiza de Anàràãe Vil.,. . 
lela. - Djanira de Andrade Villela. - Emy de An
dTade ,Vil!ela . . _:_ Jlo.ri,a da Conceição Foitseea : -· Ma,
"i:a Déina·tit de f>(l.ula. - . Maria das Dô.res Fonseca. -:"' 
Yari<t de L01.t.rd~s Fonseca.. - Judith, Diego; · - Ma~ 
Maninha Die{lo.. - .Mathilde D~e{JQ. ~ Maria de Lour~ 
d1Js. -; (;eorgina Lima ·B1'a,t1.dão. de Anc.,'rade'.-. Carlota · 
de Uma Brondao." .;_ Elvira: Brandão de Anti.ró.de. -
]faria d' A'pparecu~ Brandão de Andrade. - Maria ·'de 
Lourdes ·Brandão de , Andrade.. ,..- Marianna Gomes da 
Rocf14 •. --: Ri#a de: O~· Camp.<;J_s .• ~ A~ de_ Campos .. ,..... 
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l:Íaf"..a de Oli<ie-if•a Catnpo:j. - Francisca oie Campos.-. 
- Geralda de Campos. - Maria da Conceição (lampos. 
- Jfaria Benedicta C:ios· Santos. - Annita Campos. -
Ambrozina da. Conceição. - Theresa de Jesus. -
Francisca de Souza. - Tliereza da Silva .Baptista. 
J)aila G. Lion . . - - ]M'i'Ía Gonçalves /!'rr~ira. -:- Tke
rezfna Ferreira Vi.!lela. - . Ursulirw. Ferreira. - He
leodora FerreiTa. - Elza María .. Ferreira. ·- Anna 
'Maria L. MazzarelLe. - Anna Faria.. --...· Odila de 
Sm1:.a. - Anna de Souza.~ 

, 

O Sr. Francisco Valladares ("") ---Sr. P!'esidente, tomei 
a liberdade, ha muitos dias. de formular um requerimento 
·que a Camara approvou. pedindo ao µove'l'iio que nos dissesse 
o motivo que tem levado a administração publica a não con-.. 

· servar o trecho já construido da Estrada de . Ferro · Central no 
Estado · de Minas, o ramal de Juiz de Fóra a. Bom . Jardim, 
passando por Lima. Duarte. Ha mais· de 20 dias. foi esse re
querim~nto ~ppr~vado seguindo seu. destino, e até hoje as in-

. formaçoes nao . vieram. . · · · 
· Ainda -ignorando.- ·o . motivo certamente ponderoso que de-

t.erminã o abandono de trabalhos ferro-viaries quasi conclui~ 
dos em que- a Nação despendeu alguns mil · contos. venho re
speitosamente pedir a S. Ex., o Sr. Presidente da Republica 
que, desviando por . um inst.a.n.~ sua at.tenção das graves cogi
tacões que o absorvem nesta. afanosa · hora, lance suas altas 
vistas ·para assumpto ~e, se á primeira vista, póde parecer 
insignificante, mas terrj, realmente importancia ·estabelecen
do-se como modelo cu precedente de norma ·de accão gover
na.mental, resolvendo-se que não sejam nunca deixadas em 
abandono obras iniciadas em gu~ tenham sido investidos di
nheiros publicos, resguardando-se sempre os interesses do 
erario. . . -- _ 

O trecho á que me refiro, Sr. Presidente, do ramal de 
J\liz êe F6ra a .Bom Jardim, passando por Lima Duarte, tem 
o leito de linha prompto até esta eidade. 

Recentemente, em visita a ella transpondo ou percorrendo 
a cavaHo, a àistanoia entre a ultima estação em trafego e a. 
cidade de · Lima Duarte. a ®e at.tillgido tinham os trabalhos 
de construc<;ão, ao ·tempo da u tilissima . direci;;ão do Sr. Dr. 
Paulo ·de Frontin, na_ Central · do Brasil, tive oppürtunidad~
de ·verificar que o leito da linha já construida, em que se 
consumiram alguns mil contos,~ est.á em completo ·abandono. 
_os ater1·os correm levados pelas enxurradas; si a adminis
tração não providenciar, dentro d·e pouco tempo, toda a grand~ 
somma alli empregada .e-;tará de facto percida. quando, pa~a 
comervar regular o· trecho uma tllrma de 1 O homens bastaria 
sem grande tr~b~lho, facílll'!ente agindo a· vigiando em arnn 
::iona pacifica e plana, de 35 kilometros. -

(«). 'Este discurso · não foi. revisto pelo orador. 
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- O SR. ZoaoAsTRo ALVÃRENGA --- E' o mesmo que se dá 
na Ii.êde .'Sul-Mineira, no trecho de Lavras a Tres Corações; 
ha um trecho nas mesmas condições, quasi todo construido e 
agora em abandono . . . · 

()SR. FRANcrsco VALLAD.ARES -·A questãct a ser resolvida. 
pelos responsaveis pelo regímen é esta: decidida pela Go-
verno a paralysação de obras em andamento, como estas c!e 
estradas de fer-ro. é licito á administração deixar per-der.:..se o 
serviço já feito, ou, ao contrario, mesmo paralysadas as obras, 
corre-lhe o dever de conservai-as para que não se destruam 
e arruinem e, em conse~uencia, se percam as quantias nellas 
despendidas.. · 

Esta é a questão a examinar e resolver questão impor
tante até ·pe:rque, como· bem observa o nobre Deputado por 
Minas Gera€s, o facto não · o.ccorre apenas .na zona a que me 
refiro, mas em muito~ outros pontos. co Estado e do Brasil•: 

o SR. ZoR.OABTRo ALVAR.E'NGA - O alvitre que V. E:it:.' 
lemllra P.u tive occasião· de suggerir tambem ao director da 
Rêde Sul-M_ineira. q\1anto ao trecho a que alludi. Ao menos 
que se arranjasse uma turma de conservação da linha, afim 
de que mais tarde, pelo facto de se economizar pequena quan
tia com a conservação, rlão se v~nha despender centenas de 
tontos com a reconstrucção. ·(Apoiados.) 

O SR. FRA.NCJSco VAt.T..AD.tJ\ES - V. Ex. tem razão, e, ri 
meu vér, não póde ser outro o parecer. quer da Caniara, quer 
do CMverno da Republica. Corre á administracã.o o estricto 
dever de conservar as obras feitas, evitando que as quantias 
-Oespendidas em construcçôes ordenadas de accõrdo com as 
lais e resolução governamental, se venham a perder por com-
P~to. · 

Si a administração, contra as resoluçiões do Congresso, 
apezar das determina~ões dos orçamentos, das autorizações 
dadas, entende .paratyzar obras e construccões, que, ao me
nos, conservando o que estiver feito, não deixa perder-se o 
que custou muito trabalho, sacrificio e dinheiro. · 
~ Cabe aqui examinar, Sr. Presidente, um outro ·· aspecto 
ua questão ferroviaria: é lícito ao Poder F.!xiecutivo, .por 
acto de sua propria vontade. dej:xar de cumprir as ·determi ... 
naçõe:; do .Congresso resolvidas por este as .eontrucções, 
sancc10nadas as leis e autorizacôes annualmente repetidas. 
·~a,ra determinados trabalhos que . a repr.asentação nacional 
~u ga de utilida-de publica : é 1 licito ao Executivo eontrariar 
e frente, de. modo cons..tante, l)ermanente o voto do Parla-

tnento? · 

. ··--~o SR. A.LVARO BAPTISTA - V~ Ex., resvala para. terrenQ 
Perigoso... . -

. O SR. FRANCISCO V ALLADARES - Não pó,de off erecer pe-

br11?o o exame de questões que enten. dem com o interesse pu• 
ICO. . 
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Por. maior que seja o respeito~ por maior que seja a es
tima e admiração e mesmo o apoio que possamos dar á admi
nistração, é sempre licito, á representação, ou a cada um dos 
representantes discordar de actos e attitudes de representantes 
dessa a:dministracão, apontar-lhe os ·erros e as falhas em 
üeterminados servicos, para que a aeção vigilante do supremo 
representante do p_oder se exercite, orien.tando seus auxiliares 
...-.. dire·étores e ·Ministros, por ctijos actos é responsave! o 
Chefe da Na{; ão. 

Não póde haver a respeito duas opfüiUes: formulado, ex~ 
presso o voto <io Parlamento, ainda mais constantemente em 
leis conseeutiva5, det.erminando a continuàção e t'Onstrucção 
de determinadas obras, não é licito _ao Poder Executivo deixar 
ae executar . ÓU continuar taes obras. 

· A não ser assim, a Republica é Poder Executivo - omni
scieo te e ·omnipotente.· 

·Quanto ao ramal, de que me occupo, de modo imperativo, 
o Congresso, ain-Oa o. anno passado expressamente no orça
mento consignava a verba de _ 300 contos para sua continuação 
e este anno lhe destina quinhentos,' no orçamento da Viacão. 

Assim sendo, . Sr. Presidente, pergunto: é licito ao Poder 
Executivo. dearnte de.sse voto c:oustante do Congresso; pela sua 
continuação, necessaria e util, consignada a índispensavel 
verba, deixar de -proseguir? 

Podemos admittir que a administração publica persista 
na paraJysação de deterrninad~s obras, quando o Congresso, 
cu.ias resolrn:õcs o Executivo sancciona, autoriza, prescreve. 
ordena a sua continuação? 

·A resnosta não póde deixar de ser negativa. A lei tem de 
ser cum.prida. . 

Uma unica eonsideTaclio, Sr. 'Pre~idente. poderia deter
minar pro~Pdimenf.o contrario por l)arte do Poder Publico: a 
fa.lta absoluta de recursos para continuacão de taes obras . 

. Mas e~sa não é evidPntemente a situacão do paiz -
quando- o proprio Poder Executivo toma iniciativa do- mais 
alt.o volume e assume a responsabilidade de grandes dispen-
dios. · ' · 

A <'onsideracão odP, economia, quanto à 500 contos destinado~ 
á lPrminacão da linha de ·Lima Duarte, lá construida quas1 
ir.leitamente na adminfatração do eminente Dr; Paulo de 
Frontin. llwar-nos..;..füa a .negar verba para os grandes di3pen
dios que nessP. mesmo departamento ferro-viario · á actual 
administração está realizando e · pretende levar a 'effeito. 
: Não é, assim, a falta de recursoo que paralysa ·a constru'"" 
ccão deste pequeno trecho de ramal; não é a falta de recursos 
que impede o. ('.)(Jverno de completar e;:;sa obra, apezar <lo 
voto constante do Congresso nesse sentido. · 

Qual o motivo?. · r. , · 
. E' o .que pretendemos o 1\finjl;terio da ·viação declare, 
pa~ que as :responsabilidades se fiqneµi: assim resoi-veu a 
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Gamara, approvando o requerimento de informacões· que tive 
a honra. ode formular sobrEL.O- assumpto. 

Não é _licito, Sr. President~. ao Poder Publico deixar de 
cumprir arbitrariamente as - · resoluções do Congresso, 
mesmo quando sob a formá de 'autorizacão: repetidas annual
mente nos orcamentôs em uma a.ffirmação de utilidade ou 
necessidade, as a.utori-zações devem ser acatadas e os servicos 
continuados. A l'Orma de. autorização não dá ao Governo~ o 
direito de câprir.hosainente, obstinando-se, evitar a pratica 
de certos actos efu ohedíenciá àc:i voto do parlà.mento, qtie re
ceben a sua.s:rnêÇãó. 

E' ainda de considerar que os proprios orçamentos, todos 
eues s~o votados sob a. formuia . de autorizaçãé- ao Executivo. 
e ne~ por isso, dei;Xam de. ser para· elle e para a Nação abri.;. 
gator1os. 

Accresce : .ainda~ Sr. Presidente, no caso de que me 
occupo, :i utiliàade para a União ·e para a Estrada de Ferro 
Central deste _pequ~no ramal- ligando toda a rede da Central 
ú rede Sul Minei:râ, bem ·carne: esta . á rede da Leopoldina. 
está ainda der,nonstrada: pelá renda da unica estação aberta 
ao trafego de passageiros. e mercadorias.: de 1 : 000$ no pri
meiro annó, subiu a. 47 :000$, dous annos depois, o que á 
apreciavel. . - . · 

Esse. augmentó de. renda corrobora a allegação da utili
dade, sinão da necessidade da conclusão desse pequeno ramal 
üe ligação, _cújà .Hnha, além -O.e 15 em trafego, tem guasi con
cluídos mais. 35, deixados ao abandono pela falta de conser-
vação, injustificavel. · 

Esse pequenc: ramal, parecendo insignificante, . é o . com .. 
p!emento indiSpensavel de toda a rede ferroviaria da Repu.;. 
blica em uma gr_ande zona do Estado de Minas Geraes: .ligará, 
to1ja a rede tronco da . Central ã rede f erroviaria do Sul de 
Minas, pertencente -à União; e a esta ligará toda a rede da 
Leopoldina. . . . 

Trafegado em 15 kilometros, e quasi prompto. em 35, ·até -
n cidade de Lima. Duarte, falt-:.ndo apm;ias, p?.ra attingir seu 
ponto term'nal, de ~écl'tr· io com o pla110 geral de viar_.ão da. 
Húpublica, um p~queno .trecho,· .de 50 kilometros, com os des
cnv('lvimentos, · de . 60 . a 70, niio se explica,·. deante do voto 

· constante do éongresso~r:econbé.cendo a necessidade de sua 
eonelusão, a attitude negatiVa das admínistraoões~ 
_ Impõe-se e justifica..:se o appeilo que oTa faço ao Si-. Pre• 

S!í.lente da .Repulilica. 
. Apenàs. uma . ràzao, -à razão ina:xima e imper&ti-VJ-, ~e falta 
absoluta de recursos, poõeria autorizar ·a r.ara.lyzacao ae ser
Vii' os df\sta natureza,, qué, nliás_. me snrp:-~h~nd~u, ~(lmo. & _, t~
·do~ os q'Ue se instéressam pelo desenvolv1m_eJ:!tO do B~~s1J, 
pudesse aconselhar, csm faz em seu relator10. J!Ubhca40 
em volume. o honrado Ministro da Vi~cão; summ1dade. 11.a 
!\úSSa engeriharfa, tão lUOÇO chamado a OCCUpar . talvez-"a. tnal! 
importante das past&s minísteriaes, é. sem·"guvrda, estranha-

' . 
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vel que em um pessimismo de desesperacão, o honrado titu
lar da· Viação preconize a parada na construcção de estrada'! 
de ferro. Um tal programma esterisalisaria por completo este 
periodo governamental. 

A falta de material rodante, defoitos; ou impr.-,síabim:!ade 
das linhas daõ estradas em trafego. sua exiguidade de renda e 
causas outras de inferioridade. que tanto impressionaram o 
nobre Ministro, poderiam a tudo conduzir a administracã~ 
da Republica, menos a aconselhar ou aeterminar uma parada 
geral na construcção ·de vias-ferreas no .Brasil, .para que se 
occupasse o Governo apenas cm reparar os caminhos mal 
feitos e sem renda ... 

St'. Presidente, por mais que respeite e admire a com
petencia profissional do joven Ministro e seus talentos de 
estadista, insurjo-me e declaro minha ins1lr~E>ncin, pronun
ciando-me pe1a necessidade primordial da C'lnstrucção de es
tradas de ferro . (Apoiados. ) · 1 

Em um paiz tão extenso, de vastas regiões de!3ertas, onde, 
segundo todos· os testemunhos e probabilidades, se accumulam 
grandes riquezas, esse é O· problema primordial. (Apoiados.), 

E' preciso facilitar o accesso ao interior do nosso terri
torio, revelando-o e tornando possivel a sua· exploração. 

A parada na construcção de estradas de ferro, limitando
nos a concertos e reparos nas existentes que justamente por
que percorrem a zona chamada. e.das terras cansadas»- do paiz, 
que só serão. trabalhadas convenientemente, depois de explo
radas as terras virgens, encontrando-nos na phase da lav()ura 
extensiva, essa . orientacão determinaria ainda prejuizos 
muito maiores do que os que atemorizaram o illustre Mi
nistro. 

Nas estradas em trafego, a renda apreciavel é a dos pro
longamentos que urge extender pelas zonas ainda J;lão esgo
tadas pelos nossos processos de agricultura; é a rende. das 
regiões novas. Isto nconte~e. entre outras, na Leopoldina, a 
que S. Ex. se refere detalhadamente: ahi as deficiencias de 
receita nas zonas vefüa.s e depauperadas são suppridas pelos 
prolongamentos do Estado de Minas Geraes. 

O que ba a fazer, em bem do Brasil, é proseguir na con
strucção de novas linhas ferreas, não arbitrariamente, ma.:l 
seguindo um plano orientado ou traçado com sabedoria, esten
dendo-se de pref~rertcia as q\le c!fv~m ser prolongadas, ata
eando·-se as !JUe devem ser constrmdas. 

O iSR •. PAULO DE FRONTIN ~ Creando-se as linhas tronco. 
do paiz. · . · 

o SR. .. FRANCISCO V ALLADARES - Creanào-se, cerne . diz e 
eminent<: mestre da engenharia as linhas troncos· rlo paiz; 
entre as quaei:i peço Iicenca· para' inelair como áas ma.is _ne· 
cessarias a de Pirapôra a Belém do. Pará. (Apoiados.) . 

Esse é um dos grané.es problemas de nossa idade, e amda 
ahi· ~epho de dissentir com .pezar do modo de vêr do honrado 
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~finistro que entende, e o diz singelamente em seu relatorio, 
que se não justifica ·a construcção · de tão grande linha de 
dous kilometros para servir a uma pequena cidade de 120.000 
babítanles de Belém do Pará.. 

VOZES - Oh! 

o SR.' FRANCISCO VAL~ARES :-""' Está no relatorio. 
o SR. ARMANDO BURLAMÀQUJ - Porque existem outras 

obras que precisam ser ataea,das antes. 
o SR • . l\~dANOR NASCIMENTO - o nobre Deputado por Mi ... 

nas acredita · que esta orientação é do Ministro ? 
o SR. FRANCISCO' VALLADARÉS - Acredito e não tenho 

duvidas: está no seu bem elaborado "relataria publicado ein 
volume. 

O SR. ARMANDO BuftLA..'\!AQUI · --: Não ha tal . Peço a at
tenção -Oe V. Ex. O que o Ministro diz é que a Estrada de 
Ferro de Pírapóra póde vir em segundo logar, porque ha 
outi'as que teem de atrave.ssar zonas ·povoadas, ainda não ser
vidas por· vias ferreas e que darão, desde logo, renda .Para 
cobrir as degpczas de construccão. 

O Sn. AI.VARO Ft\PTISTA - :Mas no caso ha. interesses su ... 
r1eriores aos da rooda. · 

O SR. NIC.'\NOR N . ..,sniMENTo ·_ Interesses nacfona~s da 
:i.g·ação do norte ao sul do paiz. 

O SR. Ar.vARo BAP'i'lSTA - Interesse de ordem política, de 
i n tegridaroe territorial. · · 

O SR. SAM.PAI o CoRRt.\ - Que não podemos deixar de 
1ado, · · · · 

O· SR. N·mANoR iN!AsetMEN'rO - Que são essencia~s ã na-
cionalidade . · 

() SR. ARMANDO Bus1.AMAQUI - A ·ligação é mais facil de 
realizar por Petrolína até o Pará ·e attende as necessidades 
de defesa c!o paiz, inelhór até do que a linha de Pírapora. 

O SR. P.'.ULO DE FRONTm - C'om a interrupção dé Petro .. 
lina a Pil'apora ! . . . Ahi não ha estrada de ferro. 

O Sn. ARMANDo .. Bt:RI.AMAQUI - Está se fazendo a liga.elo 
•ias linh:is mineiras ás bt\hianas·: · . 

O SR. PAtrLo ne FRON'l'IN - Não é para. tão eedo. E• tra .. 
bti lho muito longo. . 

O Srt. Ar.MAxoo Btmt..-.MAOUt - Sempre é mais f acil do 
que a ~o;.~truc.ção de Pirapora a Belém. · 

O Sn. P i\ULo DE FRONTIN - Não sei si será mais faeil .: 
' 
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O Srt. AR1'1A'ND0 Bunr...i..~uQm - Mas a Pirapora atra
ve·ssa uma zona d~spovoada e as outras cortarão regiõ~s ri-
quissimas, exploradas _e povoadas. . . 
. r;esse por.to de ' 'ista tenham os collegas pae1enc!a: a 

Píraµora terá de vir em segundo logar, em um plano rac1onal, 
· traçado po;; ífual'1uer technico. 

o SR. FRANCr.sco VALLADAREs - A v: Ex. eu consi
dero e tenho nesta conta: é dos mais autorizados e illustres 
interpretes do pensamento governamental, ne~te mo!llento ... 

o SR. . ARMANDO BURLAMAQUI - Sou interprete como 
qualquer dos collegas. O que est.ou diiendo está escripto no 
relatorio . ,. · · · · 

O SR. FRANCISdô · VÀLLADAREB ·-.. · Más aprendi, _ainda es
tudante, que à interpretação cessa nos casos claros: in cta-
ris cessat interpretatio. . 

O . relat~H·io do honrado Ministro diz expressàmente, cla
ramente sem subterfUgios: não se justifica a construcção de 
tão extensa linha- atrilvés de regiões desertas e para servir 
a uma cidaàe dé 120. 000 habitantes, já servida por mar. 

Assim i'efleceionar é desconhecer o· problema que a Es
trada de Ferro Pirapora-Belém do Pari se ·destina . a resol
ver: problema de ordem economica, de ordem estrategica, de 
ordem política. 

O SR. ALvARO BAPTISTA - Principalmente de ordem po-
Jitica. . · 

o SR. ARMANDO BURLU.'.IAQUI - E, sob todos os aspectos, 
jnferior a todos ·os outros tracados, neste momento. .· · 

0 . SR. FRANCISCO VALLADARES - Se O illustre Presi
dente da Republica, em quem reconheço, além de seus pre
dicados de intelligencia, a mais clara visão das necP.s:;idades 
do pai?.. attenta".' um iustante sobre esta grande linha,. S . Ex., 
mandará immediatamente atacar as "obras, paralyzadas por 
motivo~ de ma! entendida economia, quando outras e tão vul
tuosas despeza.1 se fi~eram a latere~ continuam .e c.ontinuarão 
a ser feitas. . · · , -
. Q SR.. NIC.A.N·OR NASCIMEN'l'o . - . D~spéza.s il;iUmptuarias e 
mute1s. · · · · 

. ./ -
O S~ . MM ANDO Bu~m - Basta um simples exame 

µo n;iapp~ do Brasil, para se verificar . a verdade. 
O SR. FRA .. 'l>lCisCo VALLAOARES - . Confio, no -alto criterio, 

·· no patriotismo. no senso das realidades na fé que deve te-r 
nos destinos d-0 paiz e nas necessidades de sua defe.sa., em 
tantos e tão bellos predicados, reunidos na pessôa egregfa do 
actual Presidente da RP.publica - para concluir: 
.. Se S .. Ex. puder desviar um momen.to seu peregrino es

p1rito das mnumeras graves questões que o preocc_upam e so
licitam; se, por um iri.s~nte puder deter seu pensamento e 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 23/00/2015 15:07 +Página 18 de 47 

SESSÃú EM .12 DE ,\GOSTO DE 100-0 

repousar seus olhos sobre o mappa do paiz, S. Ex. mandará 
ímmediatamente atar:ar estas ·obras. Faço justiça ao Presi
dente. da Republica. 

O SR. NtCANOR NASCIMENTO - Mas V. Ex. está fazendo 
grave injustiça aó Sr. Presidente dà Republica. Pois então, 
em uina questão. de importancia comq esta, depois d~ publi
cado o relatorio, em que ~se ..accentúa a opinião do Governo, é 
possivel que S. -Ex. não. tivesse reflectido, não .tivesse posto 
os olhos no mappa da região? 

Estou de a.'OOôrdo com o Sr. Armando Burlamaqui : S; Ex. 
já reflectiu ~ 

O SR •. ARM.A..'t11Õ-O. BU~;AMAQUI -· ô . relatorio foi .:Publi
cado pelo Sr.' Pires .. do, Rio, na. oecasião ins'pector das. Es-· 
tradas,. e não era então Presidente da Republica o Sr. Epi
taoio Pessoa. 

O s.a. NrcA.Non. NAsc1M:ENTo - Este mlJ.ntél:n a mesma 
orientaç~o. E' a politfoa do Governo. · . '" _ 

(Dada a êo1itinu~ão dos apartes entre os Srs. Armando 
Burlamaqui, Nicanbr' Nasczmento e outros, o Sr. Presidente 
· 1·eclama atté'liÇiio, liizendo_ que quem está com, (l palavra é o 
Sr. Francisco ValT.adi:JJ'es :; · · , 

O 'S:a. FÍUNcisco VALLADARES - Fallo sempre, &. Presi
iiente, com sinceridade; sou em ·absoluto sincero, quando de
claro minha confiança na ·acção elevaq.a ·e digna do· Sr. Pre-
sidente da Republica~ · " •·· 
-- Bem considerar os altos interesses que se ligarn ao pro

seguimento das obras desta estrada, mandará continuai-as: 
de nenhum modo mais !brilhante s. Ex.. celebrnrja o Cen
tE>nario da Independencia do Brasil do que órdenando seu 
prosegu)mentà, de aooôrdo com ·o plano · traça'do pelo emi-
nente S.i.•. l>aulo de Fr~mtin. · 

.A conclusão da Estraqa -O.e .Ferro Pirapora a Belém do 
Pará, liga.ndo o norte ao sul, constituirá talvez· o maior dos· 
serviços prestados pelos governos á eausa da unidade do 
Brasil (apoiados), á causa ~a sua defesa e á causa da re
velação n~essafia das riquezas que dormem em territorios 
imr.aensos, não explorados ,por falta de transporte, .a. milhares 
de br~sileiros que vivem ainda a vida primitiva.. . 

Não .a poderemos iri.a1lgurar devido á êoncepção retra
gada <los gov.e:im0s qUB a não act.ivaram, antes,· determinaram 
a para1ysaÇão <las obras: queira S. E:x:. -o Sr. Epitacio Pessóa 
que o Brasil festeje o centenario de suii ihd~pendencia, ali
rnentandt:i a esperanç:à de que um dia estarão ... por via ferrea, 
completamentP. ligados de sul a norte, todos os seus Esta<los, 
todo.s irmanados no pensamento de grandeza e ccnfümça nós 
destinos da Pat.ria.. · 
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Não são, Sr. Presidente, neces.saríos creditas illimitado~, 
nem despezas immoderadas, vultuosos dispendios, que o erario, 
publico não composte. 

Um pequeno credito de cinco, seis mil contos por anno, 
que a Nação póde despender, e .çliz eonstantemente pelo voto 
<.le seus representantes, annualmente, que quer despender, 
verba, aliás, insignificante no volume da nossa. receita e da 
nossa despeza. : 

Em 20 annos, que tantos até materialmente deverão 
durar estes trabalhos, a estrada estará construida, sem atro-
pelos, sem sacrificios. . 

Pergunto ao Governo, aos -poderes. publicos · do meu paiz :· 
deante das responsabilidades que diariamente assumem ainda., 
neste momento, deante das despezas autoriza-das, e das que 
pretendem realizar, deante das obras emprehendidas e das 
que o vão ser: justifica-se a paralysação desta grande e ne
eessaria obra, quando com ·uma .pequena verba, methodica
mente disposta nos orçamentos, em vinte annos se poderá 
suavelllente concluir?! 

Que respondam aquelles que se interessam, mesmo· re• 
mota e superficialmente, pelos destinos do Brazil. 

Sr. Presidente, vejo, felizmente, que as opiniões do hon
rado .Ministro, expressas nesse re1atorio ~oro que S. Ex. as
cenden á pasta da Viação e incluio como parte integrante no 
, .seu primeiro ao Sr. Presidente da Republica estão por 
S. Ex. mesmo· abandonadas. 

o .SR. NICANOR NASCIMENTO (dirigindo-se do Sr. Armando 
Burlamaqui):>- Ahi tem V. Ex. a Tesposta: é a opinião 
actual. 

o SR. ARMANDO BURLAMAQUI - Não ha tal. Não ha mani-
f estatão nesse sentido. -

o SR. FRANCISCO VALLADAnES - Vejo, com prazer, que 
ta.e1; idéas e doutrinas ão runccionario, em absoluto contrarias 
á causa do progresso do BrasH e ao seu desenvolvimento, não 
são adoptadas na pratica, pelo Ministro, com a visão mais alta 
das noosas necessidades. · 

S. Ex., Que .escreveu ouari.ào fallava ao Governo como 
Governo, se tem felizmente desviado, não. seguindo seus poo-.i 
prios conselhos. · . J 

o SR. Pl.El.ES DE CARVALHO ..:_Seguiu. a regra. ge~al. 

o SR. FRANCISCO VALLADA!'l.ES - Varias, importantes "ê 
carissimas estradas estão em construccão, e agora mesmo o 
honrado Relator do oroamento da Viacão, que deve represen
tar, e naturalmente representa, o pensamento governamental, 
não só por sua competencia, como, pela funccão que exerce, 
tomou a iniciativa de propôr diversas e extensas comtrucções 
rerro-viari~s. embora com exclusão do Sul •. ~ 
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~O SR ~ ÜCTAVIo Roeu_:\ - · Pei:dão. Devo dar uma ·expli
cacao ao l;lObre collega: nao propuz cousa alguma; apenas pedi 
que se destacassem do orçamento da Viação as estradas nro
postas pelo Governo. Ainda nã9 entrei em nenhuma anaíyse. 

O $P •• Fa.~~c1sco VALLADAil.Es -..:.. Então é o proprio Go
.verno que propoe. 

O Sn: OCTAVIo ROC"1A - E' o proprio Governo que pro
põe 66 mil contos, na verba · «Construcção e administração de 
estradas de ferro~; mais 35 mil .contos, do que no anno p'as-
sadc . Eu, por ~Biquanto, não propui cousa alguma. · · 

o SR. FRANCISCO V ALLADARES - A explicação cabalmente 
me satisfaz, não· se trata apenas da opinião individual, nem 
mesmo a opinião governamental do illustre Relator da Via
ção; é Q propdo Governo .- afastando-se do conselho de pa
ra!ização do illustre Ministro, que propõe novas eonstrucções. 
p~ra as quaes pede 66 mil contos. . 

O SR-! PIRES DE CARVALHO - Tem essa idéa. 

o SR. FRANCISCO VALLADARES ~Alimento a esperança .de 
que, nesta ordem· nova de idéas, reflectindo ou considerando 
na importancia capital desta construcção, se inclua no pro~ 
gramma governamental o prolongamento de ·Pirapóra a 
Belém do Pará: uma quantia l:lem .. maior do que as" propostas 
para outras, se lhe destine, nesse orçamento governamental 
(apoiado), a este prolongamento se attribuindo uma pequena 
parte, uma vigesima parte, por exemplo, destes 66 mil contos. 

Mas, Sr. Presidente. opinandc· como ppino pela constru
cção de estradas, não me limito a pédfr ao Governo que a.s 
faça milagrosamente, dando-lhe creditos . e não . recursos, 
como é costume. 

Na sessão de 7, apresentei á consideração da Gamara um 
proj ecto de . }ei, . creando o fundo permanente de viacão . da 
Republica, alimentado com fontes extraordinarias da . reeeita. 
tornando . assim possivel a regular continuaçã.O das nessas . 
ferro-vias e estradas de rodagem, que são o seu eomple~ 
menta. . . . ·.. · · 

Não me foi 'póssivel just.ificar esse projeeto, da· tribuna, 
per estar o expediente tomado. nem julguei necessario aeom
panhal-o. de commentario escripto; esse projecto, quero 
crer, pertence ao numero dos que por si mesmos se justi
ficam... · 

O SR. PAULO nE FRONTrN . - Só o que falta é a sua ga
rantia. 

'O' SR. FRANCISCO Vt.1..I.JADARES
0 

~ IRepousa-:na hoh~stidade 
dos representantes dos poderes publicos do pa.iz;. é · fmpos~iyel 
que não se apurem e melhorem as nossas praticas adm1nis
tr·ativas e . governamentaes. Aliás. signaes já se notam de 
progresso nesse capitulo ... • 
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O ·'sn. PAu"LO DE FRc~TlN- ,,..._ Não '.foi no senti~o . cie hop..es
tid~de que dei o a.parte.. Eu, apenas, disse que. na applica·ção 
de- iundo ha da acontecer o que se deu com .os fundo$ de 
resgate; de garantia e das obras_' do porto. 

O SR. FRANCISCO · V ALLADÂR.Es· - Ài'Q.da, ahi a. ·nossa. 
responsabilidade àe· P:oder, que tem a attribuição eonstitu
cioµal de fazer as leis, ·· crêar impostos, fixar.,..!hes os destinos, 
estará ·salva.. · 

. o Sa. :p AQLo, n.il ;F\Ro~TIN ._,_ Y:. Ex. Per~itta: quem sus~ 
rendeu os · fundos de garantia e :de resgate füi a propria re-
pn~senta~ã.o nacio~~l. · · 

O SR. FRANc1sco V .ALLADAREs - Eu alimento a esperança 
de que entratjdo a R!)p-µb.lica, ná sua · piâ~";ridac:le, ':itte:iidendo 
ao: máo effeito o~ resultado qesses a:~1tece.~er1:t~s, melho~ando 
~ progredindo na arte de governar, consc1os de seus deveres 
e· responsabilidades nossos homens ·publicos, relegados serão 
estes condeIIlJlaveis proces&os, l'.lão se reinciclindu nestes 
erros. · · · · · · · · · 

·' . . 

O SR. PAULO I>E FRaNTlN ..:;;.. Será. melhor não . cahir no 
mesmo erro, sujeito aos mesmos abusos. · · . . . . - . 

O SR. FRAl'l"~SCQ V A:LLAD!-RE!;) ~ Propondo a er.eMão do 
fu1'q~. per~an~n.tci de viação: acreditçi que, as fontes esta
b~le~1-qa~ qo pr.oJe~to. ~ó ellas, Qespr~z~ncto outras que a fer
tiU~ade ~o~ t:r~b~t.ador~s, ~om sua e;;pecialidade na· mata
ria, · :P,ão oe aQQD:El.~lhar ou ~ug~~rlr á :rep~ese~tação n.acio~al, 
pôderen;i~~ eonsi;tu1r uma receita extraQrd,mar1a que ·perm1tta 
~ ~011strucçã_o de tQq~~ as estradas de · ~·~rro e Qe rodagem, 
qu.e ·possam ser annualmente atacadas · para. · expansão do 
pau. . - ;_ · 

~ prirg~ir~ ::re~~it~ que aumentará o fundo- de vx~cão, é 
~ t11~a. ·-de 1.lm J'eé:\~ pqr ~Uo çle mercadori~ ·transporta naa es
trad~s d~ f~+ro d.e proprieda.qe ·da União. ou: de concessão fe
der~l. ~ss.a ta:x:a, que é. modic~. e. suave, da.rá 40. ooo-·conto~. 

·Em: 1915 as estradas federaes transportaram vinte m,1-
\hõ~ de to-qeladas.; este. anno, s~gundo bQns calculos e pre
visões, subirá esse transporte a ·quarenta mjlhões de to_uel~:
das : . à i $ · vor tonelada, 40. 000: 000$, suavemente pagos por 
aquelles gµe -effectivargente devem pagar·, em definitiva pela 
Nacão, sobre a qual .. ecahem sempre - e nem póde deixar de 
ser assim - as despezas publicas. . 

Não ·nos mudamos; a construccão das estradas de. ·!erro 
por proceS-sos, que um a um foram sendo r,ondemnados, 
r·ecabiu afinal, aggravada, sobre a naçã,o, sobre· v conti-ibuinte. 

Enr.àr-ando ó problema. sincera e francamente, para re:
SQ!vel-o õo melhor· modo, fanemos claro á nacão: é pueril 

-~eri~iú• · que. ~ estr~n~fl\ro venha construir. nossas estr~das 
para benef1e1ar-nos. Teremos de con$trUll-as nós· meamos 

· ~om os ~ossos I'ec:ursos ~ trabalho•: 
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O addieiona.l, de f % sobre a receita geral não pa.rcee um 
exagero, mormente attendendo-se ~o destino. ·· 

Quem tiver de pagar iQO, pagará i91. ~specia\mente at
tribuido á eo~strucçijo . 9e est~~das todos pagar~o de boa 
vontade ~ ,. ·· · · . 

Dahi pocJer~mo~ retirar seis a sete mil contos .. · 
Do pró<iücto, -cI~ ven4a dos ben.:; do patrimori.io> que não 

estão utiliz~<W~ e~ $.~ryíçci . publico, sem ·se .pod~t precisar o 
quantum, é h~ito .~ç;J)erar al-~a ~enda. . .. · . . 

Devo aqui um escfarecimento. Não cogita o proj~cto ãa 
venda total çios bens do Patrimonio: apenas dos inuteis, ·direi 
·melhor, (!Qi;; i,.µ~prQve,jts;do.e. . - , 

Até hoje,· àpeiar· das solicitações dessa Gamara não. púde
mos obter uma relação désses proprios, uns em abandono, al
guns ignorados e outros alugados por preços baixos; na ·maior 
parte ~ão · pa~os. . , _ 
· Quero . · c.rêr que pr~~ta;r~mo~ um a~si~alado ser.vico ao 

Patri:rn,o:o,fo Na.c~<>tíal, a.Hivia,n,do-o de. urpa' p~rte de enÇargo~, 
mandando 'Vender, com as c~utelas. devida~. bens que não es
tejam effic~zmenie ut.i1iz~os em $erviço publico~ · 

o Sá. :PAUI.o :PE. ~O?qIN - Ahi V. Ex. terá muito pouca 
cousa. · · 

o SR. FRANCISCO VALLADARES ...:::.. Nem espero; em todo o 
caso, leremos alguma cousa. . . . 

Si produzirem poueo, nos curaremos da desil~usãG em 
que todos vivem de ,que esse mysterioso patrimo~io s.eja muito 
valioso. · · 

O Slt. PA~o DE FRON'I'IN - O patriinoniQ. u~il va~e muito. 
~sle não é ·o patrimonio util, · c$ ·o patrinwnio qispensavel. · . 

o SR. F~CISCO -V~I)A~E$, .__ E' e;acta~ente a este., 
euja venc}a· o prójecto determina . Não dando mu~to.i ·~em apu
rado o que f ôr possível, ficará alliviada ·a administração ·de 
eneargo que lhe '.p13aa, ou, ao menus •. ab.teremos, afin;al, uma 
tt"laç&o desses pràprios, já rec.lamada ém suocessivoa . reque
rimentos. · · · · . . .. . . ·. . · . 1 

o ~~. p A.'ThP . D~ ~O.NT~~ - Si para o l~ilã(> V. Ex·. ~s
p(~~a, · a re.lao~o,. ®qui llª 1.0Q annos ~eremos o lellao., 
{\l~'Q$.}. ' . ' . 

o SR. FRA .. ~CISCO VALLADARfl.:S - Afinal, oom estas soli
eilai,:ões . constantes, -dada a obrigação . em que fica o Pocler 
Publico de attendet'. para o assumpto, dea·nte da lei, eonae
gu_iremoà ·saber si o patnimonio é ·ou não valioso~ ou melhor, 
si existe o'li não .. existe. · · · 

São estas 'as cortsíderações que tinha ·a intsncão tle fazer 
q ·~mara pedindo ·4~~outpas Qe sua extensão .devido em ~uito 
tíS Interr~IJ.Ç,~es cçim • q~e me. · ho~ra~ os . d lustres collegas • 

. 0 S~ . ·zo~OAS~Q ·ALV.~GA - . Consi~eraoõ.es todas ?Quito 
ute1s. {<iJ'(]iad,41.) . 
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o SR. FRANCISCO VALLADARES - Espero que o Governo da 
Republica, bem reflectindo, conclua pela necessidad.e de uma 
politica systematica de acção em materia ferro...:viaria, pro
longando e construindo as estradas. que devam ser construidas, 
grande e pequenas. ramaes, iinhas· troncos e auxiliares e ra
maes de ligação; ligação entre estes e o de Juiz de Fóra -
l.ima Duart.e, Bom Jardim; entre as grandes brl'has de neces
sidade patente, · irrecusavel. a. Central - Pirapora. a. Belém 
do Pará. (_i\fuito bem; muito bem~ O orador e muito cumpri
·mentado.) · . ; ,, .:.~J~ 

O Sr. Presidente - Está. finda a hora destinada ao ex
pediente. 

Vae se passar_ á ordem_ d0 dia. (Paúsa.) 

Comparecem mais os Srs. · Artbur Collares ·Moreira., Jl"elix 
Pac·her.o, Andrade Bezerra, Antonio Nogueira, Bento Miranda, 
José Barreto1 Agrippino Azevedo, Pires Rebello, João Cabral, 
José Augusto, Oscar . Soares, Solon de Lucena, J-oão Elysio, 
Balthazar PereJira, Corrêa de Britto, Estacio Coimbra, Aus~ 
iregesilo, Aristarcho Lopes, ,Natalício Comboim, Octavio Man
gabeh'a, João Mangabeira, Alfredo Ruy, Josê· Maria, Leão Vel
loso. · Nicanor Nascimento, Salte!) Filho, Aze,•edo Sodrét Ma
cedo Soares, Manoel Reis, Themistocles de Almeida., Ramiro 
Braga, José de Moraes, Francisco Marcondes, Matta Machado, 
Ribeiro· Junqueira, José Bonifacio, Josino de Araujo, Wal
domiro de Magalhães, Camillo Pratee, Salles Junior, Ferreira 
Braga, Prud1ente. de Moraes Filho~ Palmeira Ripper, Rodri-:
gues Al>ves ~ilho, Pedr-0 Crosta, !Mia.noel V'iUaltoim,. ~m\J.B 
Caiado, Severiano Marques, 'Ottoni Maciel, Pereira de Oli
veira, Celso Bayma, Me.real de Escohar, Joaquim Osorio e 
Carlos Maximié'llio (54). 

Deixam de comparecer os Srs. Annfüat Toledo, Juvenal 
Lamartine, Ephigenio .. de Sanes, Monteiro de: Souza, Abel 
Chermont, Ch'ermont de Miranda, Herculano Parga, ·nermino 
Barroso, Moreira da ,Rocha, Vicente Saboyat Ildefonso Albano, 
Alberto Maranhão, Affonso Barata, Cunha. ima. Antonfa Vi· 
cente, Eduardo Tavares, Gervasio- Fioravante; Aiexa.ndrino da 
Hocha, Pereira de Lyra, Ped.ro Corrêa, Turián-0 Campello. 41-
fredo de May:a, Migue! Palmeira, Mendonça Mgrtins. Mano~l 
!'(obre, Pedro Lago, Lauro Villas Boas. Castro Rebelio, Mar10 
Hermes, Ul:laldino de Assis, Ar-Hndo Fragoso, Arlindo Leone, 
Toirquato · Moreira,. Rodrigues Lima,. Manoel Moniardif!l. 
lJbaldo Ramalhete, Antonio Aguirre, Oetavio da Rocha. Mi· 
randa, Azurêm Furtado,~ Aristides Caire, ·Mendes Ta:var~s, 
Vicente Piragibe, Norival de Freitas, José Toientino, João Gm
marrães. Buarque de Nazareth, Raul Fernandes, Ma.rio .de 
Paula, Teixeira Brandão. José· Alves, Herculano Cesar, SHve1ra 
Brum. Antonio Carlos, Emilio Jardim, OdHon de Anrirade, An
te.ro Botelho, Francisco Bressaoe, Fausto Ferrazt · ~ayme Go-
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roes, Aláor Prata, Vaz --de 1\fello, .Honorato Alves, Edgardo da 
Cunha, Mello Franco, ' Carlós Garcia. José Roberto, Cesar Ver
gueiro, Marcolino- Barreto, Eloy Chaves, João de Faria, Sam
paio Vidal, · · Arnolp~ ~evedo, Costa Marques, ·Luiz Xavier, 
I,uiz Bartbolomeu, Ahcton Baptista, ·Eugenio Müller, Gomer
cindo Ri1:Jas, Evaristo Amaral, João SimpHcío, Carios Pena
fiel, Augusto Pe~tana, Alcides Maya e Flores da Cuµha (84). 

ORDEM DO DIA 
-· 

o Sr. Presidenw - · A lista àe presença accusa o com-
parecimento de 124 ·~~s. Deput.aqO\S. . 

. Vae-se proceder ás votações das materias que se acham 
sobre a mesa- e .das constantes da ordeII} do dia·. 

Peço aos nobres Deputados que occupem ·as suas oadei-: 
ras. (Pausa.) · · 

Vae ser · -considerado obj ecto de 'deliberação um. proj eoto. 
E' lido, considerado objecto de deliberação e enviado ás 

Commissões de Constituição e Justiça e de Finanças o seguinte 

. PRO.TEOTO 

N. 210 - 11920 
' ' 

Reconhece de utilidade pubtir.a a instituição do D·epartam.ento·, 
da Criança no Brasil· e dos Congressos B1·asileiro.s de Pro
tecção á lnfancia; e dá ;»ntras providencias 

Art. 1.º E' reMnhecido de utilidade publica. a instituição 
do Departamento da Crianca nv Brasil ·e dos. Congres3os Bra
sileiro::; ·de Protecção á Infancia, por prestarem o 'mais uti! 
oonrur.so á solução das questões que ao Estado çornipete. em 
ma teria <le proteccão directá e indirecta á infancia ._ . 

Art. 2.º. O ·Gnverno auxiliará o Primeiro Congresso Bra
sileiro de Protecç'ão· á '·Infaneia, a reunir-se brevemente, com· 
a quantia· de 50 :000$ paga em ·uma só prestação e.,anticipada
me~te, concedr:ndo impressão gratuita de todas as ·suas pll.~li
caçoes na Imnrensa Nacional, :bem como transporte gratmto, 
<le ida e volfa, aos · seu:-i .membros adherentes ni).s linhas de 
Estradas <ie Fer,ro e de Navegacão dependentes da. União e 
considerando official -toc(a_a coprespondencia do mesmo Con
gresso, que versar estrictamente sobre os seus servicos. 

Art. ~-º R~vogam"".se a·õ disposições eµi ~ontrario. 

Justifwaçãa 

A crise universal criada peli guerra em todos os domi
níos da actividade humana, impõe:-:-n-0s cuidar séria.mente .do 

e. -V'ol. v. 32 • 
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problema da infancia, ·preparando a geração do futuro para 
o~ grandes corrrmettimentos indispensaveis- ao :progresso · de 
nosso ·pai.z. A' ·frente do au~picioso movimento. com o qual o 
Brasil procurg, agora acompanhar as iniciativas, já rea.lizada-s 
com os melhores proveitos pela America do Norte, Belgica, 

·Franca, Australia, ·Canadá e Argentina, acha-se a cr.iacã.o do 
Departamento da C~iança no Brct.si~ fundádo ,.em 1919 pelo 
Dr. .Morcorvo Filho e destinado ' cqmo naqlielles paizes, a 

· tornar-se um centro. de informações sobre -Os a~sumptos rela
cionados com a pr.otecção e assistencia á infancia, repositorio 
de estatisticas da maior effkacia e·· nucleo de iniciativas da 
maior ünportaneia scientifica e. social. Entre os multiplos 

. fins d~s3a instftuição figura a realização dos Oongressos Bra
sileiros de Profecção á lnfancia, medida de alta relevancia, 
ado})tada por todas 'as Nações civ-ihz.adas no hurilanitat'io in
tuito de resolver, pelo consenso dos, competentes, ·o m~gno 
problema do majs vítal interesse para o povo. · . . . 

'Lancada, em junho do anno proxímo passado, a idéa da 
reunião do primeiro daquelles Congressos e constituída sua 
Commissão executiva por. nomes de mais respeitabilidade em 
nosso meio, alcançou ella o mais decidido interesse em todo . 
o territorio do Brasil, correndo ao encontro daquella idéa 
generosa, os Governos de quasi todos os Estadoa e pessoas e 
corporações d-o maior valimento, subindo a mais de duas mil 
as adbesões agora recebidas. Torna~se, por isso, necessario 
auxiliar por todos os meios o Gov"erno da Republica neste 
momento preoccupado r.om a resolução dos magnos e multi
plos problemas que giram ell}. · torno da !)rotecção d ire e ta e 
indirecta á infancia, a reflectir-se sem duvida, :sobre. a pros
peridade geral e as, fontes da maior riqueza do paiz. Ainda 

. mais. Approximanílo-se a data do Centénari-0 da nossa ·Incte
pendencia, mistér será havermos conseguido conhecer não só 
as · nossas . maia prementes nece·3sidades no tocante a situação 
da no:-.;sa infancia, quer sob o ponto de vista. physico, moral, 
intellactual, .quer hygieilÍCO e social, devendo-se desde logo 
adaptar uma ~érie . de providencias que no futuro Certame 
irão alvitrar as grandes capacidades que. delle fazem parte. 
muitos <ias- quaes verdadeiros expoentes <la nossa intellectua-
lidade e especialistas na. materia.. · · · ·· · ' , . · · 

· O que ahi fica parece-nos bastante· para justificar o pro
jecto, tão evidente é a utilidade das institúições que pro.cura. 
beneficiar. · . . ·. ·· ·. · , · 

Sala das· sessões, 12. de agosto de 1920 .· - Andrade Be-
zerra. - Octacilio de Albttquerque. -· Rodrigues Li1n.fL. · 

· . O Sr. Presidente - ·Vou submetter . á votaçjo àuas re-
dacções finaes. . ' . · · 

E' lida e, sem ob3ervacões, appróvada a redaccão final 
·dp 'projecto n. i37 A, de i920, sendo enviado ao Senado. 
. E' lida e, sem observações, approvada a. redaccão final 
do projecto n. :U>i A, de 1920, sendo remettido á salicçã.9~, 
. · Ili 
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O Sr. Presidente - Passa-se ás votações' constantes . da 
ordem do di~. · - · · i . 

Votação do projecto n. :182, de 1920, (redaccãO da emen
da destacada <lo projeeto n .. 121 . B, de 1919) relevando a 
prescripção em que incorreu ,0 direito do 1 º tenente refor
mado Carlos Soares, para ·receber vencímentos; com parecer 
c-0ntrario da Commissão de Finanças (discussão especial) . 

o ·sr. O~egariÓ ·Pinto -· Peco·a palavra para encaminhar 
:) votação .• 

O Sr. Preside~te -- V. Ex. jâ faUou hontem. encami
nhando esta vota.cão, e pelo Regimento só póde fallar uma · 
vez. 

Rejeitado em d.i$CUSsão · especial, o seguinte 

.PROJECTO. 

'N. :182 B - 1920 
. . t 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. L" Fica rnlevada a prescripcão em que incorreu o 

direito 1o iº ten.ent.e reformado, Carlos Soares, para receber 
us vencimentos da ima reforma, correspondente ao augmento 
ao lGmpo do serviçQ de seis mezes e 10 dias. 

Art. 2.0 -llevogam-se as disposições em cóiltrario. 
Voíacão do parecer n: 11, de 1920, indeferindo o reque .. 

rimento. ·de. D. Edclvira dos Santos Azevedo Alves, pedindo 
·rcvertão de montepio (discussão unica). -

Approvado. , 
Votação do p:rojeeto n, i06, de f920, abrindo o credito de 

.j;). ooo: 000$, pa!'a electrificacão de trechos da Estrada . de 
Ferro Central· do Drasii (2ª discussão). 

Approvados successívamente em 2~ discussão, . os se-
guintes- ar!igos ·do , · · 

PROJECYro 

-N. W6 - Ul2.0 

O Congresso Nacional resolve: 
.-\rt. L" E' o Poder Execuíivo autorizado a abrir cre

ditas, até o maximo de 45. ooo: 000$, é a realizar pa-ra isto as 
operar,:.ões que Julgar necessarias, afim de substituir a tra
cc:ão a vapor pela traqção electrica nas linhas de suburhfos da 
E!'ltrada de Fe:-ro Central do Brasil, desde ã estação inicial, 
M praça dá. Republica, até a de Deodoro, e mais nas linhas do 

.., 
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, interior, desde a. mesma inicial até Barra do Pirahy, bem 
como no.s rameaes de Santa Cruz, Paracamby e Maritima, até 
os extremos respectivos. . . . 

· Paragrapho ~mico .. As in.stallações. de que trata este ar
tigo, :serão feitas successivamente nas linhas. dos suburbios e 
ll.a do interior e re~pectivos rarnaes. · 

. ArL 2.º Os· serviços e obras autorizadas ·PO'r esta lei serãc 
· executados por admü1ístraçãd ou por empreitada, de todo ou 
de partes àos mesmos serviços 'e obras, conforme ao. Poder 
EÃecutivo parecer mais conveniente. . . - · · 
. § 1.º No caso de- ser preferida a execução por empreitada.5 
parciaes ou por empreitada total, · os servrços e obras . referi
dos neste artigo sê' poderão ser contractados mediante con
currencia publica; para · o que o Governo deverá fíxar com 
antecedencia todas as bases inàispensaveis, inclusive as refe.. 
rentes aos prasos do :p~gamento. 

§ 2.º Si o Poder E."tecutivo julgar conveniente não subor
dinar ·a eoncurrencia a determinado systema de tracção ele
etrioo. escolhido préviamente; deverá attender, rio julgamento 
da concurrencia, não só ·ás vantagens economicas como ·ás con
dicões de ordl!m · technica, relativas a cada systema proposto, 
peiq. que deverão ~er. especificadas nos editaes de concur
rencia. 

Art. 3.º A energia electrica precisa aos serviços de nío
.vjmentC1 <le trens, bem como a outros accessoríos, poderá ser 
adquirida de emprrezas particulares por contracto não excedentt\ 
<le :15 annos, obtido em concurrencia publica, de cujas base:; 
cleverão constar o preco maximo de kilowatt hora e a ,quanti
dade total de kilow;\t.ts hora necessarfos . 

.Art. 4;0 O Poder. Executivo fica igualm~nte autorízado a 
·.adquirir ou desaprôP.riar as quedas de agua ainda ·não utili
zadas que melhor !?e 1 prestarem ao fornecimento da energia 

. P.lectrica P.recisa. aos serviços de que trata · esta-, lei, podendo 
opportunamente, abrír os creditos que forem julgados f:Uffi
cientes ás acquisicõe~ ou ·desapropriacões respectivas, bem 
como ás installaçõe . .:.;· dos serviços de captação ,da energia hy

-rlraulica, sua tran~formacão e transporte ·ás sub-estações da · 
Estrada de Ferro Central do Brasil. . · 

Paragrapho unico. O Poi;ler. Executivo poderá igµalmente 
adquirir ou de~apropríar outras quedas de agua que devam 
ser .1,1tilizadas na clectrificação do ramal de S. Paulo e da 
li}lha do Centro, abrindo, para isso, os creditas que forem pre
cisos. 

·A.rt. 5.0 O Poder- E~ecutivo mandará proceder aos estu
dos do prolongamento de algumas ou de tod~s as linhas da 
llstrad2 de ·Ferro Central do Brasil até· o ponto mais con-ve
níente do. centro da cidade, nas proximidades da praç~ Mauá, 
ficando autorizado a abrir os creditos precisos 'á exeeucão do 
projeoto que vier a . ser approvado . · 
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P&ragrapho uníco. Os prolonga.mentos de que trata este 
a~·tigo, terão o seu· traçado fei!o de accôlrdO- com ·a Prefeitura 
do Districi.o F~deral. · ·· 

Art. 6.º Revogam-se as disposições em contrario .. -

o Sr. Presidente - ·o prqj ecto passa á 3ª discussão. 
. I 

O Sr. Pires de Carvalho. (pela ordem) requer e obtem 
dí::;pensa de .intersW~io para o projecto n.·· 106, de 1920, fi
gurar na ordem do dia da sessão. seguinte. 

Votação do proj ecto n. · 2 A. de i gzo, autorizando o G<>
\·erno a despender 250 :000~ com a. reedificacão da Alfande
:;a de ATacajú,, e dando outras providencias; com parecer fa
voravel da Gommissão de Finanças (2• discussãb). 

A;pprovados successivamente, em 2" discussão, os seguin
tes artigos do 

' PRO;r~TO 

N. 2 A - 1920 

O Congresso Nacional rlecreta_: 
Art. 1.G Fica o Governo autorizado a despender a quan

tia de 250 :OOO!li com a reedifi~cão da Alfandega ·de Aracajut 
in loco, ou· em outro sitio que seja julgado mais conveniente. 

Art. 2. º Fica igualmente o Governo autorizado a despen
der até 20 :000$ com a acquisicão de uma lancha, movida a 
!!D.Zolina, para o servico ·externo e marítimo da mesma alfan-
deg-a. ~ , 

Art. 3. º Revogam-se as disposi~;:ões -.em contrario. 

O Sr. Presidente - O proj~cto passa á 3~ discussão. 

o Sr. Rodrigues DO!'ia . (peta ordem) . requer. e obte.ín 
di5pensa de intersticio para o projeeto n. 2 A, de 1.920 figu-. · 
rar na ordem do dia da sessão seguinte. 

1 . 

· Votac.ão do proecto n. 682, de 19'19, abrindo· o credit.o de 
17 :000$, supplementar á verba 3," do art. 98, da lei n. 3 .üi4, 
<le 7 de janeiro do conente a·nno (2.,, discussão). . · 

Approvados suceessivamente, em 2" discussão, os seguin
tes artigos do 

PROJECTO 

N. 662 - de 1919 

tO Congresso Nacional resolve: 
.. A1•t. 1.0 E' o Poder Executivo autorizado a abril'. pelo 

M1m~terio <la· Viacão, o cTedito de i7·:000f, supplementar á· 
consignação «Substituição e vantagens dos arts. 423, 42G, ,127 

.. 
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e 428 do regulame:i;i.to:. do titulo «Ajudas de custo e vantagens 
regulamentareS>, .da verba 3ª, art. 98 da lei n. 3. 67 4, de 7 
de janeiro do corrente anno. . ' 

Art. 2.º Fioain :revogadas as disposições em oontrario. 

O Sr. Presidente - O projecto passa á Sª .. discussão. 
. Votacão ào requerimento n. 1. de 1920, do Sr. Mauricio 

de Lacerda, pedindQ esclarecimentos sobre o incidente occor
. rido com o consul. brasileiro na Bolivia. · 

REQUERIMENTO 

. N. i 

«Requeiro que, pelo intermedio da Mesa, o. Governo 
preste esclarecimentos á· Camara sobre o incidente com o con-
sul brasileiro na Bolivia. > · 

'Riejeitado. 
i 

Votação do "8QUerimento n. 27 de 1920, do Sr. Mauricio 
de Lacerda, pedindo informações sobre a prisão de redactore8 
do jornal Voz do Povo e varios ope-rarios. 

' 

REQUF.RIMll:NTO 

N.2 

Requeiro quet- pelo intermedio da Mesa, tão sómente, o 
Governo informe qual o motiva por ciue foram presos, hon
tem, os redactores do jornãl Voz do Povo e varias operarios, 
bem como si puniu ou vae punir os sol-dados e autorídades 
que invadiram a redacçãc> desse jornal. · 

. Rejeitado. 
Votaoã0 do requerimento n. 3, de 1920;. do Sr. Mauticio 

de J.Jacerda., pedindo info.rmac.ões sobre a expulsão de José 
Madeira. 

REQUERlMENTO 

N •. 3 

Requeiro que, pelo intermedio da Mesa, o GoYerno in
forme si no processo administrativo para ex-pulsão de José 
!\fadeira, este depôz e em que termos, si ouviu interrogar ~s 
testemunhas e assignou com eHas os depoimentos respecti
vos. qual o motivo da sua expulsão apurado, quantos annos 
tinha de residiente, seu estado e profissão. E, finálmente, qual 
a data da sua prisão e da sua deportação, qual a do seu ct__e
poimento- e da intimMão àa portaria ·da respectiva e:xpulsao, 
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ou si esta como o processo foi feita e assignada ã sua re
velia·. 

Sala das sessões. i9 de julho de 1920. 

Justificação preliminar 

Junto como justificação preliminar deste requerimento as 
declarações que· me foram enderr;içadas pelo. paciente e que 
constituem o seu primeiro e unico. depoimento na ma.teria 
constante do seguinte artigo meu. 

«0 ~overno, pela lei de expulsão, é obrigado a dar in
forroaoões espontaneamente e annualmente ao Congresso so-

. hre esses actos de excepção. · 
Agora, com a doutrina néo-epitncista contra a velha af

firmação de 92. o Congresso sem ellas. não só não as pede 
como dispensa mesmo que l'has dê o Executivo. Assim, tem 
rejeitado todos os pedidos de informaclio, mesmo os de casos 
como o de Everardo Dias, por elle annullndos, ou os innume
ros que ultimamente o Judiciaria tem deitado abaixo. 

A materia de expulsão vne, poi~. avnncando no oampo do 
I1oder Executivo, cmquanto Re arredn do Legislativo e alguns 
mesmo tencionam que se divorcie do Judida.rio. . 

:E.stamos, portanto, 'Pondo um poder discrecionario nas 
mãos dns auioridnd10s d1tns republicanas. O exercicio desse 
poder vae, pouco a pouco. se revelando e multiplicando os 
s~us abusos de forca. Ultimamente nem os nomes de teste
munhas nesses inqueritos se quer forneeer ·á publieida.d'e. ao 
proprio Congresso. Voltamos assim aos processos da. inqui
sição. ierminando na Tsacrosanta fogueira legal. 

As testemunhas eni segred3; o inquerito. todo· assim, o 
réo sem O'UVil-as ·nem seguil-o, tudo á sua revelia ... Admi
ravel systema ·de apurar eulpas. O Supremo já o tolheu. exi
gindto que, nesse processo. administrativo ou de _-pol.foia. não· 
se admittind·o a. intel'Venção dajustica no summa.rio. e,,porta:nto 
tcdo o processado falando prova· <lefínitiva, assigne o réo com 
as testemunbas e ·as assista depôr, nada se fazend6 â sua re-
velia. · ·· · 

Estou certo de que , si me dessem inf ormaç6es na. 
Camara, a m6r pà:rte dos processos de. e'.!q)ulsão incidi
ria nas!'S!:'I• nuliidade, e é mesmo por ésse motivo que m'as ne
gam com afinco, ha anno e meio .. Negam ou .m?; veem com 
ellas em discurso official, o que equivale s dar vista do.s au-. 
tos á accus·ação para que produ7.a a sustentacão da culpa, e 
conserva!' a defesa na obrigaéão de, sem qualquer vista. ré..; 
Dlicar pelas razões do accusador .•• · Uma maravilha juri
~icamente brotada no 'Governo de um ex-juiz das supremas 
Justiças bras~leiras. 
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. :~igorat por exemplo, estou deante cte um desses oasost 
na · 0arta que passo a citar e receb-ici.l por· mim do seu signa

. tario e deportado, qu~ com ella faz o seu unico depo·imento. 
Eil-a: 
~xmo. senhor - Li um exemplar d'A Noiie, de 14 de 

maio, no qual vinha o requerimento que V. Ex. apresentou 
na sessão da Gamara desse mesmo dia, sobre a expulsão de 
estrangeiros. 

O Governo, no meu modo de vêr, ha de justificar a atti
tude que poz em pratica desde cinco de outubro de i 919. 

Quero que V. Ex. saiba si o Governo mentiu ·a meu re
speito e dir".'"lhe-hei a v~rdade, pela qual sempre batalhei. 

Envolvido na onda immigratoria que em . 19i2 se effe
ctuava de Portugal para o Brasil, embarquei a f7 de f eve
reiro desse mesmo anno no porto de Lisboa e desembarquei 

. no Rio a 2 de março, in<iciando uma vida de trabalho e eco-· 
nomia, procurando desta fórma satísfazer as ambicões que 
me haviam tirado ao lar paterno. · 

Depoís de pouco mais de dous annos, .a crise de trabalho· 
que se deu nessa cidiade e em toda parte veiu roubar-me as 
illusões antes sonhadas. · · 

, . DecoITeu o tempo em desillusõM, e em janeiro de 19!7i 
fui convidado per alguns c.e>mpanheíros de· trabalho parà 
collaborar na propaganda.· de organização operaria e contra a 
carestia .da vida, iniciada naquella data., .pela FeàeraÇão Ope
raria. 

Compar_eci a alguns comidos · publicos, e, no dia 11 de 
ma.i-0, estando para assistir a um comicio em· Villa Isabel, vi 
prênder tres operarios que soube sérem .. os oradores que iam 
fallar nesse comicio; chegada· a hora. do inicio do mesmo 
dispuz-me .eu a explicar aos operarios õ motivó por que não 
se realizava o . comício, e vim para. a cidade, ·send.o ;p~eso ao 
descer do. electrioo, na. rua do Senadoj }evado para a f>oiicia 
Central, depois· de tres dias de calaoouço, fui identificado 
(j,ifentificação que assignei) e mandado embora depois de um 
«bom> conselho· do major Bandeira de Mello. 

Desta data em deante passei a s~r um dos chamados 
«oradores operarios:P e procurei sempre esclarecer o melhor 
meio de luta econ-0miea; embora desconhecesse por completo 
a questão soç·ial; tive a honra de -Vêr 0 Sr. major· Bandeira. 
de Mello espalhar pela imprensa que eU: e outros era.mos 
«perigoso·s anarchistas'>. · · ·· ' · 

Pouco ·tempo depois fiz parte da ·commissão organiza.dor~ 
da União Geral dos Trabalhadores, sendo mais tarde ~oaiyi
dado a fazer um depoimentõ sobre a C>rganização da. mesma 
união, depoimento este que é .. o unieo que existe assignacld 
por mim .em todas as. reparticões da policia. . 

Nesse depoimento disse eu que não conhecia a questãó 
social e por isso n-ão era anar.chista. 
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Não soff:ri mais prisão alguma até 5 de outubro, data 
em que fui convidado a ir fallar com o iº delega.do auxiliar, 
e no dia seguinte era embarcado no Gelr.ia. . · 

~'Lli assim expulso do territorio brasileiro",.sêm' que me 
dissessem uma palavra que .justificasse a attitude policial. .. 

Para justificar a minha linha de conducta durante a mi
nha vida no Rio;-ba.s~rá dizer-lhe que trabalhei a maior parte 
do tempo na Companhia Loca.tiva Constructora, cujos encax-:
regados e ger.entes poderão dizer algo a meu respeito. · 

Traball.•ei desde 15 de outubro 'de 1918 até 30 d'0 abril 
de 1919 como conductor p.a «Jardim BotainiCo~, tendo nesta 
data pedido demissão. . • .. 

Nãio · quero eçm1 isto p,ediir a-o Governo que an:nIIje to 
decreto que me. expulsou, quero unicamente que V. Ex., cuj(), 
caracter Justiceiro toda ... gente conh.ec~, fique sabendo .a.in-.. 
justiça .que me foi feita. ' · · 

.Alguns amigos dizem-me: 

- Renuncia ás declarações que fizestes para assim _po_ .. : 
deres voltar. . ' - · 

- Eu dir-lhes--ei: . 
· Nul).ca fiz d~claracões que me compromettessem e por 

isso nada tenl10 a. !·enunciar. ··. 
Renunciar a IÍmiha confiança em uma forte ort!'.aniza.ção 

operaria, e. no triumpho das suas reivindicn.;;ões levat::.J a ef;.. 
feito por um <'~l 51 ito de solidàriedade bem desenvoJvida ? ! 

Isso ~eria irr .i.SOrio !. . . · 
Terminando, affirmo-lhe os protestos de· mi,,nha elevada 

grattdão. Sou de! V. Ex. - Jo~é Maíleira. Lisboa, 20 ae junho 
de 1920.~ . · .il> · - · -- •. 

Nada terei a accr-escentar. O signata.rio, mesmo que fosse 
anarchista, estaria amparado pelo Supremo, gue acabou de 
declarar ser isso um direito do livre-pensamento, garantido 
pela Constituição e pela cultura contemporanea. · Assim, se 
me vierem dizer que este documento, por esse ladq, :Pód1e ser: 
«arralijadoo- para -manejo àa defesa, eu, desde .1ogo vou: affir
mand'o .. que essa. circumstancia carece de :Valor para auto~ 
rizar ·a ··expulsã-0; segundo os ult.irnos . acc6rdãos, e, portan.to,, · 
·esfiá fóra d!e ·discussão . · · · --· - \ . . 1 

O que está inuito derntro do que se quér apurar aqui, ·é-
que o paciente em questã-o, foi. preso, ~s~ 6 •h.-0ras e meia da 
tarde de um domingo;· dia . 4; mettido incontinenti em um 
xadrez e dalli saniu .directamente ao dfa segtiint-e, ·ás 2 horag 
da taràe, para o vapor Gelria, -seni ser .interrogado,. sem ouvir 
interrogar testemunhas, tudo se passando, pois, no seu «pro-
cesso;i.. de expulsão, á sua inteira revelia. .. 

Eis ahi um caso qu~ desejo reoommendar ·ao Sr. Minis..; 
tro da _,Justica, para ~e o enquadre em um daquelles julgados 

. . J 
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das justiças brasileiras, como monstruosos, in.quisitoriaes~ e 
abe.rrantes da nossa cultura, do nosso espirito jurídico e das 
nossas leis· positivas. · _ · 

. Assim não foi queima.do em Lisboa: o poeta Antonio José 
a quem ~o menos, se ouviu, embora. -em segredo d justil;a.. _ 
· Justu_;a ! Pouco a pouco as linhas serenas de seu rosto 
se vão convertendo no rictus da vingança .• . 

E foi preciso que um sacerdote dessa deusa; o Sr. M'i
nistro ®pitacio, subisse ao poder para que assim se desnatu
rasse o seu culto. - Mauricio de Lacet-da.~ -

Rejeitado. 
V9tação do requerimento n . 4 de 1920, do Sr. Mauric10 

de Lacerda, ·pedindo informações sobre militares que se acham 
presos em fortalezas, embora amnistiados em _1918. 

REQUERIMENTO 

N. · 4 

, 4:R.equeiro q·ue, pelo intermedio da Mesa, . o Govsrno in
; ·-...forme qual o crime porque se acha:m nas 1'ortalezas de São 

João e Santa Cruz . cumprindo pena os militares, amnistiados 
em i1918 pelo Congi;esso, accusados de sediccão ou revolta no 
Contestado, dos seguintes nomes : João Nu·nes da Silva, Wal
domiro Schirnes, Francisco Alve.s de Almeida, Julio Modesto 
dos Santos, Juveniano Corrêa de Brito, · Alcebiades Pereira 
Flôres, e outros de iguaes ou identicas oondicões de Cl'imina
lidade na mesma região e a que se refere o decreto de 
amnistia de n. 3. 49~, de janeiro de 19181>. 

~ 

Justificação 

O decreto à que faço referencia é o àe n. 3.492; de ja-
neiro de 1918, _ e está nos seguintes termos: . · · 

<Amnistia todos os individuas envolvi<ios nos sue
oessos de Manáos e Floriano Peiooot.o, Estado do Ama
zonas e na. região -do Contestádo, no P.·araná · e. Santa 
Catharina - Antonio Francisco d0 A.zered9, Vice-Pre
sidente do Senado, faço saber aos que o presente virem, 
que o Congresso Nacional -decreta e · eu promulgo a se-
guinte resolucão: · . . · · 

Art. 1.º São amnistiados todos os individuas im_. 
plicados ou processados· como tal, nos successos de 
Maná os e Floriano · Pei:xoto, Estado do Amazonas; ·em 
p"rincipio · de 11917, sendo a referida amnistia ampla, 
tanto a civis como a · militares, nos mesmos ·successos 
envolvidos. · · · 
· ·. Paragrapho unico. Igual amnistia é concedida. a 
todos os implicados, civis _e mili~ares, nos movimentos 
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sediciosos .que, até á presente data, occorreram na. re
gfüo do Contestado, no · Paranã e Santa Ga.tharina. 

Senado Fedêral, 19 de janeiro .de i918. - Antonio 
F'l'ancisco de Az~edo, Vice~Presidente.> · · · 

Após essa amnistia, ainda ·se encontram na prisão oito 
sediciosos e seis de outros· crimes correlatos, condemnados a 
20 e 30 annos, tendo alguns já sa·hido com pena finda, re.;. 
stando só os. ;prjmeiros! Depois de .tudo o que ,precede, só 
repetindo o S_r. Epitacio em. 9'2: . . 

<Dizei á intelligenc_ia. . menos lucida, ao esipirito mais 
bronco, . que a amnistia tem por . . effeito eliminar· todos os 
actos reputados criminosos, e toçlas as suas consequencias, 
e perguntae-lbe depois si, votada a . amnistia, o Poder Exe
cutivo 'tem -competencia. . ii>ara manter uma medida de· que 
se utilizou êomo repressiva daquelles actos, ·e elle vos re
sponderã immediatamente pela negativa. Não,. · Sr. Presi-

. dente, . para · comprehender isto não é i:nistér ser jurisconsulto 
versado no estudo do direito constitucional, para comp.re'beri:- . 
der Isto basta saber· soletrar as palavras, basta. ter·. senso 
commum, basta não ser .um irracionab · 

Pois é para comprehender isto mesmo que um juriscon
sulto, uma intelligencia lucida, um versado no direito con
stitucional e que lê correntementeí está desde abril. como não 
estaria «Um camponjo mais ·bocal~, um typo -de senso com
mum e que soubesse apenas soletrar as palavras, a intelli
gencia menos · lucida e o espirito, mais _bronco, ;p·erplexo, 
deante deste caso que. para ser resolvido logo <basta rião ser 
um: irracionab. · · · · 

Nem se diga ·que se póde tratar ~ no assumpto de factos 
apenas contempor&neos d_,aquella sedicão ou com elle só.
mente connexos. O Sr. Epitacio repete vantajosamente essa. 
sop-histicaria na ssgu·inte fórma: <:a amnistia abrange em sua 
acção reparadora não só o faeto principal, ,mas &:inda todos 
os factos · aecessorios, quer antecedentes, quer consequentes>. 

Dir-se-ha que se trata de actos julgados pelos tribu.naes 
militara$ ou communs, mas, cé nisto justamente que consiste 
e excepcionalidade. da medida: · ella esquece em favor dos 
cidadãos actos julgados ou ' não pelos tribunaes ·judiciarias:>. 
exclamava em outro discurso do mesmo a.nno o Deputado 
Epitaoio Pessôa. . ... . 

Por ultimo <'le ipoderá ajuntar que entre os a.ccusados se 
encontra· o major Cataldi, por crime de degolamento. Isso, 
porém é um e·scarneo . .. - · .· " " . 

Depois ·qtfe · apresentei a iQ-éa de um -regimen caroerario 
nas prisões ·civis. para os militares . criminosos .communs, 
mostrando a inada·ptabilidade 'dos vel'hos presidios coloniaes 
de, nossas !p·racas d'armas ·a semelhante funccão,> rlão mais vi 
do Gçiverno um só gesto a. tal rei:;;peito, apezar de á frente da 
idéa se achar a. illustre senhora qu,e é a fHha do chefe do Es
tado-Maior do Exerc:ito, e embora o mesmo Govern.'o tenha á 
testa de.. reforma penitenciaria o professor Candido Mendes. 
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Não abandonei eu, porém, o assumpto tanto que o per
desse · de vista como os egregios governantes. Assim .é que, 
incidentemente, me veiu ·ás mãos um ,.caso digno de especial 
destaque na materia.. Em duas fortalezas - a· de. S. Júão e 
e de Santa Cruz -r- na barra da capital da Republica, estão 
reclusos, ha mais de tres annos, sentenciados militares crue ... 
.torám amnistiados pelo Congresso, ha precisamente dous 
a.nno8. Dous annos de amnistia cumprida na cadeia!. . . São 
trese inculpados, trese ou quatorze grandes criminosos sem 
crime, por .decreto ou por lei: Recorreram elles desde 7 de 
abril do corrente anno ao Sr. Presidente. <la Republica. E, ha 
quatro mezes, esperam · em vão uma resposta uma solur~ão, 
um acto seu de obediencia á lei! . 

Oito. desses homens teem o crime de sedicão, os démais 
outros .crimes. Estes estão todos, porém, amnistiados <no de
creto promulgado a 19 de janeiro de 1918, pelo Vice-Presi~ 
dente do Senàdo, ·Sr. Azeredo. Ess:> decreto, no paragrapho 
unico, ~cincedia amnistia jgual á do artigo primeiro ~a todos 
os impU.cados em movimentos sediciosos» que até aquella data 
do decreto tivessem occorrido na região do .Contestado, no 
.Paraná e Santa Catha.rina. Ha, portanto, precisamente dous 
annos e seis mezes que foram amnistiados e, depois de dous 
annos e tres mezes de pena abolida por decreto, tendo se <li.
rigido ao chefe de Estado, nada lograram em favor do seu 
visível direito de liberdade. E' quasi no terceiro anno de 
prisão ín.iustificada que_. venho reclamar esses amJ;J.istiados 
que o poder publico como que os esqueceu na cadeia ... 

. . E, cireumstancia interessante, o proj ectó, que, no seu ar
tig:o primeiro, foi meu e era destinado aos crimina·sos pela 
rebeldia amazonense em ii917, a quem .dava amnistia ampla 
nesse ártigc, foi extensivo por emenda ofi"iciosa ou governa
mental, rigorosamente nos mesmos termos : do artigo aos se
.diciosos do Contestado. 

Foi, portanto, ampla a amnistia, tanto a civis como a 
militares. O pensamento foi, abolida pelo accôrdo a questão 
de limites, apagar para sempre odiosos residuos deixados ;pela 
guerra civil que provocáí'a e apenas extincta; 

Como, . pois, estão esses 4criminosos:ir militares, contra a 
amnistia ampla que concedeu a }ei aos mesmos µo· Contes
tado, cumprindo ·i>ena pelo crime de sedição naquelle ponto 
do territorio nacional?... . 

O Sr. Presidente da Republica responda como quizer, a 
lei; entretan'tõ, -Oeve ser cumprida com os pobres soldados~ . 
como fervorosamente exig1a o ardego opposicionista, que a 
reclamava para os amnistiados de galã'o, ameaçados de- inter
pretacões, .como a actual, pelo Governo do Vice-Presidente 
Floriano. . · . -

Uma campanha de degollas as roai~ . .hediondas - e um 
unico bode- expiatorio para quem, aliás, é expli~ito o favor 
do. -0,ecreto <le amnistia não sendo licito sonegal-Q. de suas 
vantagens... Tive sob:i;:e meus hombros· .. todos os riscos. e 

' odiosidades da firme denuncia daquelles crimes e creio ser 
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insuspeito para encarar com esse scepticismo o holooo.usto de 
um individuo que não foi nem o unfoo, nem o maior · de.gol
lador daquellas paragens. E que o i'osse, a lei foi 111p.proya.da e 
deve ser c1.mipr-ida. Assim, o mais odioso dos casos, ain<la esse, 
não poderá · invalidar O . decreto legislativo a QUE', u~ge dar 
cumpri~ento integrai. Par·a esse caso chamo a attencão dos 
poderes e · autoridades competentes, certo . de que lhe medfrão 
a gravidade indisfarçavel. - Mauricio tte Lacerda. . . 

O Sr. Mauricio de Lacerda {pela <ndem) . - Sr : Presi
dente, sendo a materia oonstante de umà, indi.cação que apre
sentei á Commissão de Constituição e Justiça e que opportu
namente fundamentarei, peco ,-a V. Ex. a retirada deste r e-
()nerimento ~ • 

O Sr. Presidente - Defiro o requerimento·. de V; Ex: 
V o tacão do -requerimento n. ~ .. de ~ 920; do Sr. ·Mauricio 

de Lacerda, pedindo inf orroações sobre o paradeiro -dos ope
rarios Fritz Koch e Sterneck .. presos. em Blumenau. 

REQUERlMEN'l'O 

-.~- N •. 5 

Réqueiro . que: por in:termedio. . da. Mesa, sejam sQlicitadas 
immediatas -informações . do Governo, -s-obre ó paradeiro, a~ 
hoje ignorado, dos. operarios Fritz Koch e Sterb.eck, .presos em 
Blumenau, · para serem expulsos; qual o crime dos mesmos, 
suas declarações e das _testemunhas, nomes, nacionalidades e 
profissões destas, 

Rejeitado. . ·, · 
Votac;ão do requeriJllento n. 6, de f9'20, pedindo infor

n1acões ·sobre o paradeiro do commandante e um cria.do do 
vapor Macau, torpedeado durante a . guerra • . 

REQUERIMENTO 

N. 6 

Re"queiro que, por ·intermedio· da Mesa, o Ministro· do Ex .. 
terior · informe o paradeiro do corp.mandante. e' um criado de 
bordo do .Macatl,-· torpedéado durante a guerra e quaes os es
clarecimentos obtidos a .respeito pela nossa JegaÇão em 

"Berlim. .. 

·o Sr. MauriCÍQ de Lacerda ('" ) . (para encaminhar a 4-
tação) - Sr. · ~r.esidente, solicito da Camara que appro:ve· este . 

{*) Este discurso nãe foi revisto. pelo orador. 
~. . 
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requerimento. Trata-se do desapparecimento de um brasi
leiro, em um navio torpedeado, incidente que deu causa á de-
claração de guerra. . 

Quando pedi ao Governo informações a respeito do para
deiro deste nosso patricio, me foi respondido que não estando 
reatadar:: as relações diplomaticas com a Allemanha. e tendo 
ella prestado, ·pelo intermedio da Hollanda e da Súissa, in
formações, aliás, -entre·,,.si contradictorías, eu _agua.rda·sse o 
restabelecimento dessas relações, oriundo do Tratado de .Paz; 

, para entã_o obter .sobre este comman.dante um informe seguro 
e verdadeiro. · 

O objectivo. rrincipal do meu requerimento é mais de 
natureza publica, si bem· que elle affecte tambem assumpto;;i 
de ordem privada. . · , . · . 

· Assim, si sob este ultimo aspecto, a senhora do comman .. 
dante em questão acha- -e hoje sem estado civil .. definido, não 
sendo 'solteira, casada, divorciada, nem 'Viuva, porque nem de
correu o prazo legal para que o desappareeimento de seu 
marido seja equiparavel á hypotbese da morie; o certo é. que, 
no tocante á administraç:ão publica, ha a considerar o facto de 
·que o Uoyd, que é uma empreza dependente ·do Thesourl:', 
bavia celebrado contracto com o mencionado commandante, 
o que torna onerosa para o mesmo Lloyd, e, consequente
mente, para os· eofres publicos,'a indicacão a respeito do caso. 

: O primitivo contracto era para o pagamento, creio de 
900$ rnensaes, passando depois a mais de 1.:000$000. ·Acon
tece que o commandante tinha feito consignação de. parte. de 
seu· ordenado á sua senhora; de sorte que, eom o desappareci
mento do commandante, cujo para,deiro. é ignorado, o Lloyd 
tem continua.do a p~gar esta consignaç;ão, accumulada. .a ou
tras fraecões da quantia retirada de seu ordenado que não 
foram consignados á sua: chamada, viuva .. 

Eis por que solicito da Gamara que approve o meu reque
rimento, para··que possa ser dada soluÇ_.ão, quer relativamente 
ao e:::tado civil de uma familia brasileira, quer rel<:i.tivamente 
aos pagamentos feitos pelo Lloyd. (Muito bem; muito' bem.) 

O Sr. Salles Junior (para encam1:nha1' a votàção) ·
Sr. Presidente, venho, em breves termos, esclarecer o objecto 
do requerimento, cuja votação,. V. Ex. acaba de annunciar. 

Como é notorio, foi precisamente o incidente do Maca'lf, 
que deu origem á mensagem presidencial de 25. de outubro 
de 1917, de que resultou e· voto do Congresso. declaratorio do 
estado de guerra entre o Brasil e a Allemanha. 

· Naquelle documento, o então Presidente da ªepublica, 
Sr. Wenceslau Braz, informava de que o torpedeamento do ; 
vapor brasileiro Macau," além de ser o quarto atténtado da 
IllflSma natureza, que soffria a_,_,nossa mar~nha · .. merga.nte, 
era, no caso, especialmente aggravado pela c1rcumstanc1a da 
prisão. do respectivo commandante. E o Governo cuidou im
mediatamente, como era do seu <lever primordiaJ.., em se tra~ 

,, 
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tando. de protecção a um nacional, .e como é se.bido e consta 
de documentos diplcmatfoos jã publicados, de av-eI."iguar o 
paradeiro · do commandante do Macau, que fôra elle victima 
da transgressão das leis de guerra, que vinha . sendo syslema
uc·amente' praticada pela .A,llemanha, desde o início da cam-
panha submarina, sem réstriccões. · · 

O ~mtão rfíi.oistro dei Ex_terior, o eminente Sr. Nilo Pe
ça~ha, di_rigiu-se immediatamente ao nosso r_epresentante D.a 
Su1ssa, ·v1~to como desde .algum tempo antes, Já estavam qúe
hrada:s as nossas ·relações diplomaticas com a Allemanha, e, 
em ·consequencia, entregues os nossos interesses uaquelle 

• paiz, á proteccão do ·governo helvetico·, bem como, reciproca .. 
mente, · os interesses allemães, no Brasil á guarda ·da· Iepção 
.holla.ndeza,, nesta Capi_tal. . . . 

Como sabe o nobre Deputado pelo Estado do Rio-, o Go• 
verno, durante todo· o período da guerra, não logrou . resul.;., 
fado sat.isfactorio nesse trabalho de inquerito e indaga
ções •• . ; 

O SR. MAURicro DE LACERDA ~ Ha um indicio, . para o ·qual 
peço a _ atteQ.~ão de V. Ex. : a contradiecão das informações â 
legação. su~ssa e á 1egacãó da Rollanpa. Em uma dessas 'in
f ormaoões, o governo . allemão disse· que o commandante não 
iôra preso; havia se perdido em um dos· batéis do navio, · e 
l!m outra: declarou, depois, q:ue elle fora entregue , a um 
transatlantico que passava, de onde se _ póde eoncluÚ'. que' · o 
àestino desse homem não foi nem um, · nem outro, podendo-
se até pre&,Imir-. tenha-sido fuzilado. · . · · ' 

Ó Sa. SALLES ·JUNIOR. - E' verdade o que.affirma o nobre 
Deputadp~· o que vem comprovar a attitude em que estava o 
governo allemão, de sonegar ao Brasil ·, amplas informações 
com r espeito ao- ·paradeiro .do commandante. do . Macau. . 

Nestas condições, o nosso Governo cuidou de bom aviso. 
aguardar a êoncltisão .. da paz, ou antes, ·o reatamento das re
fações · cem a Afü~manba para, madiante entendimento ·· dire-
cto, chegar a esclarecer o caso, como convinha. . 

E' sabido que as preliminares, a discussão e -a ratifica
ção do -tratado de paz absorv~ram longo prazo.·e ··ã ~iraQão 
. deste f ci que conseguimos· reatar as nossas relações diploma
. ticas com o novo governo allemã.o, que substituiu o do antigo 
Imperió, destruido pela, revo!ucã.o.' .... . . · - . . 

·Posso informar· ao nobre Deputado, cüjo . zelo em satisfa...; , 
zer a · natural anciedade de uma familia colhida Pêla desven
tura de ignorar o destino de seu cbef e, é assaz louvavel, que,· 
desde o momento em que acreditamos um .. novo representante . 
dlplomatico: eni Berlim, isto é, de~de maio deste anno~ o .. Go-

. verno brasileiro .vem· empregando toda a sua diligencia .em. 
renovar . a·s instrucções. anteriores . aeer~a do caso ' do: J.f acau. 

0 SR; MAURICIO DE 'LACERDA - Sã~ dous brasileirÓs_,: . Úril 
e commandante e outr9 o ta.ifeiro. , 



Cfrnara aos Dep<.1aaos - lm!J"esso em 23/0S/2015 15:07 - Pêgina 39 ae 47 

Si2 ~NAES D:A GAMAM . 

O SR. SALLES JumoR - · São dous brasileiros: o oom.man-
ciante e o· taifeiro. . · 

A Legação Brasileira em Berlim só se installo11, d.e novo, 
definitivamente, ·em junho do corrente anno. Pois bem, em 
:14 de junho ultimo, o Sr. Ministro das Relações Exteriores 
dirigiu-se ao diplomata hra1;ileiro ora a.creditado junto. ao 

·governo allemão, . renovando todas as instrucções anteriores, 
no tocante ao caso, solicitando-se, com o maior ·empenho, pe-

. disse ao governo allemão informacões . exactas, afim de se 
chegar a uma elucidação completa e absoluta do faeto. Taes 
foram · os termos do telegramma do Sr. _ Ministro do Ex-
terior. · · · · 

_,,.: Respondendo a esse telegramma, d~clarou -o 1iosso repre
sent.a.nt.e que· se ·havia entendido .. cc·m o . góverno allemão, e que 
obtivera como resposta · o seguinte: o referido governo'' toma 
o maior .interesse pelo caso, mas pede algum tempo para 
prestar inf crmações ·e:xactas, allegando, para a concessão de 
um. pequeno p:raso, a desorgap.izacão actual de .todos ós ser-

. viços publicas no paiz, especialmente ós do Ministerio da 
Marinha, o que é perfeitamente digno .de credito, po:rque nlil
guem desconhece que, . accommettido por tantas difficuldades 
de ordem interna e de ·ordem internacional, com a. execução 

· do tratado de paz, não_ é áquelle ·s·overno .possiVel prestar de 
prompto taes inforillacoes. , 

O SR. MAURIGio ·D~ LACERDA - Permitta V. Ex., como 
elemento para apurar o indicio: ~· seguinte po-nderacão: J:lu:.. 
rante a guerra, quando essa orgáruzacão. era archi-perf-eita, 
a Allemanba · deu o mesmo . pretexto; dizendo que não : podia 
-descobrir os .prisioneir.os ri.os , seu~ can~.Pos de . coneentração. 

0 -. SR. SALLEs JUNIOR -- .Por i:neu turno, pondero ao- no
bre Deputado, e peço a S. Ex. a· fineza de _ considerar· o ar
gumento,· que ái:JUelle tempo o .Imperio .All~mão, responsa
vel · por too._os os fa~tos da guerra, . se;hbstmava em ·r.e~~s~ 
quaesquer · mformaçoes exactas ácerca dos chamados pr1s1-
oneiros de guerra, e da situação deUes. 

O SR. MAtmicio DE LACERDA ,..-- Nesse ponto, V. Ex. está 
enganado: dava informacões ·· exactas · aos propribs governo':i 
que se achavam de .armas · em, punho contra elle. 
. O Sn. SALLES JUNIOR_ - O certo é que ·o nosso Governo 

não as obteve. · 
o sa. MAuirimo DE LACERDA - A ·Inglaterra . obteve; por 

exemplo. . , , · 
. o· SR.. SALLES JtiN1oa-· V. · Ex. mesmo · assignalou que · 

·• durante a guerra não · consegµ.imos essas-·informacões; e, até, 
· ·na proprfa opinião dó . illustre ., collega, ·anilou_ bem :' o Go

verno . brasileiro aguardando a conclusão da · paz para; me
diante · entendimento directo, esclarecer convenientemente o 
9aso. 
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Estou agora ref eri·ndo facto muito recente: · o tele
gramma do Sr. Ministro do Exterior .ao representante di- . 
plomatico brasileiro em Berlim é· de 14 de junho ultfmo; e, 
altendendo a: que a nova phase <lipiomatica, que o caso atra
vessa, teve inicie ha muito :f>Ol,lCO tempo,. é de todo accei
tavel se 'conceda. o pequeno prazo pedido pelo ·Governo AI.,. 
Iemão, .· para fornecer as inf orma.ções exactas que. lhe sãp 
solicita d as. · 

Parece quB não ha ra.zão alguma para que se deixe ·de 
aguardar a solução do compromisso assumido por aquelle 
governo allemão. . - ~~- · · · 

Era ·O que tinha a dizer ao. nobre, Deputado, e, .em vista 
disso, acredito que ·o ill:ustre -r•epresentante dO- Estad<t do 
Rio ~ccederá, ,desde logo, á procedencia . destas rázões, t que 
prejuiiicam o seu requerimento. · . . . · · 

O Sa. MAunmro. DE LAdERD~ · - Qual é eese ·prazo a que 
Y. Ex~ se re~ere ? · · .· · · · , . 

o Sn. SALLEB JUNIOR · - Algum tempo, uin . period~ 
curto. · .-·· 

ô. SR. :MAÚru:cw DE LACERDA - ·. E' aue · a. Allemanha tem 
pedido prazos, · pr.azos ... .. E V: E~. nãõ acha:va melhor ap
. provar ·este pedido de informações, dirigido e.o- Governo; 
JJara. que o proprio Governo tivesse maior autoridade .~ força 
deante .da Alleman,ha, afim. de abrevfar a vinda das infor-:
macões, diiendo, j~stamente,. que o Poder Legislativo Bra
silei_ro está se interessando . pefo caso ? Parec.e. que ~eria 
mais ·politico. 

ó SR. SALLES ·JUNIOR - De· que · o J:>oder · 'Legislativo 
· Brasileir.a . está se 'interessando pelo ·caso, dão pro_vá o re- · 
querimenio off erecido , por· V. Ex: e o debate travado em 
torno delle. 

o SR. MAURrmo nE LACERDA - · Mas ·a . approvação é um 
voto do Congresso, e · tem maior significação. 

o SR. SALLÉs JUNIOR - Além disso, ao . Governo · in
cumbe tomar iodas as providencias relativas ao deploravel · 
facto; é seu dever primordial, porque se trata de protecção . 
a nacionaes. -

Ainda não . é decorrido periodo sufficientemente longo 
:para se· presumir que o Governo. allemão' deixe de sàtisfazer. 
f) compromisso assumido. . . · . 

E. por isso, dizia eu, estou na espectativa.. de que o no
bre :Oeputado aceite como ·procedentes estas razões. 

o SR. ,MAURICio nE LAcE~oA· ·-. Ahi. ·V. Ex. éomprehen
de que fica uma situacão muito delicada. Agora, . tenho ·ou
tra interpretaGão ~ · entende · ·que a ·!iPProvação ·do · reqneri
mi>nto forf.aJece a acção do nosso Governo, . ao passo . que a 
anci~ Mt irad:l, sómf>nt.~ t>6de enfraquec_el-a e robustecer a pos- -
zivel manobra -allemã; -· . . . '-. 
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. : O SR. SALLEs JUN~OR - Approvado o requerimento, as 
i»:ú'orma~ões seriam estas, que trouxe; nem p.odiam ser ou
tras, porque O' que fica dito- é toda a verdade' acerca .deste 
.~aso. · · 

O SR. NI.GANOR NAsmMEN'i'c - :A.ppro-v-àdü :o requeri
mento, o ·nosso Governo poderá insistir deailte do da Alle
manha, dizendo que está premido pelo voto do Congresso. 

O SR. SALLES JUNIOR -· Isso o Governo póde e deve fa-
1 zer, independente de qualquer. voto do Congresso. 

O SR. N1CAN0R NASCIMENTO - Mas essé votó dá. maior 
'.!orça â acção do Go"\Terno. ·. , · 

.,_. . • ... - ' + ' ' 

.... · jO. Sa. 8ALL:Es JUNIOR, - Nesse senti~o, o que·.~e. está. 
passa·n.do agora mesmo n.a Gamara demonstra.. suffrn1ente
mente o interesse, -qu'e o Legislàtivo tem, no . indagar 'do pa-
radeiro do corillÍlandante. . . . . 

O Sa.: NICA.."llOR NASCIMENTO -. ·A rejeição do réql.lerí
iíiento poderá ser interp.rêtada : como· . a. negação desse in-
:terésse. . · : . _ · . . . 

o SR. SALLES JtiNroà - Nã\J decorrerá. resultado pratico 
nenhum de . ehegar a.té ao Governo o requeriu®lto-, porque, 
cbmo accentuei, as inf ormacões não poderão ser sinão -as qu:e 
~ã !Oram prestadas. . • · -

ó· Sa .. .MAmuc10 DE LACERDA - Não haveria inconveníen
~e, em todo caso, éril. fr o -requerimento até o Governo. 

:o SR. SALLES JUNIOR - ••• isto é, que o de que s·e trata 
vem a ser· precisamente esclarecer o . facto, que a.inda se não 
·póde averiguar. (Muito bem; m.uito bem.) . 

Rejeifa'do o referido requerimento n. 6; do Sr.~ Maurício 
de Lacerda. 

o Sr. :Mauricib de Lacerda· (pela ·ordem). requer a veri
:ficacão da votaoão. 

Procedendo~se a verificaQão da .votação, reconhe·ce-se .te
rem votado contra !12 Srs. Deputad~s e â favor t; total, 93. 

O. Sr. Presidente - Não ha numero. ·Vae-se proceder á 
chamada. 

O Sr. Costa Rego (supplente,- servindo de / 0 Secretario) 
procede á. chamada·ti.QS Srs. Deputados. . -

Feita a chamada, verifica-se terem se ausentad.o os Srs: 
An.tonio Nogn.eira, Agripíno .Mevedo; Thomaz Cavalcanti,. Jose 
Au'gusto, João Elysio~ Ba1ihazer Pereira, Arnaldo· .. Bastos, Aus
trege'Silo, João Menezes, -Deocfa.to Maia, Pires. de Carvalho, Pa
checo Mend'es, Seabra· F·ilho, Raul A!ves, Rau1 .. Barroso, L~~ .. 

. ~er Filho-7 Azevedo Sodré, Francisco Marc?nde-s, M.ap.r~c10 



Cànara dos Depli:ados +Impresso em 23/00/2015 15:07 + Pág ina4 2 de 47 

SESSÃO EM'. 12 DE AGO~ DE .1920 

de Lacerda, Augus.to d~ Lima,,. 4J.bertino · Dru,mmond; Barros 
Pent~do;. Pall:b.eira. · Ripp:er;· Per~ira J;.eitet · 'Ottbi;li Macielt ·Mar-
çal Escobar, Bàrbosa Gonçalves e Joaquim -Osorio .. ·· · · 

/ ·.. ' . ': -

ü_ ·sr~ !>residente· _.: Re.sP~nderam ·ã. chamada _98 Sr~. 
Deputados. · · ·· ·.'· . . · . 

Não ha .numero . .pa.ra se prÓseguir nas votações. 
Pas-sa>á.s · má terias' em dlsoussão ~ · · · · · 
3~ discuss[c,) rio pJ:.ojéct~ n .. 19 à, de t920~ imtoriZando' o 

Poder Executivo. a promover, conf9rme m~lhor. c~:mvier aos· ' 
interresses- nfl,cioµaes, .a .comip.emeração do Centena:i')o da In-
dependeD,cia Poli~io~ dp ·Brasil. . ... . ... · · · 

. ' •·• . • . ~ . - .• . ......... - !· . ~ 
O Sr. Paulo de Fro~ti:õ, ...:.::... Sr .. P:i'esidentê7 não .. ttve: na .. 

seh11nda 4iscussão deste · projectó, ,op_portunidade,. ilão só. de 
formular. duas eriieD:das, prO'pozj.do· ·-· a eleváção :do., credito 
necessar.io, dete,rmiliàndo . cpmo . i;naximo a. quântia d~ :e~ ' 
~n ~ontos. de .réí9~. ~~inão~;~mbem,. entre fl.S .. · maniféstàÇões 
aestmadas á commemoraçao do Centenarió . da. nossa .. I11,
depêndênc1q., .:a realização _de uma ·éXJ>9sfcão ·,nacforiat, .... Q:ue 
permit t isse aos estrangei:ro's que. 'Viessem .. i:intão -yisitâr-rips, .. o 
conhecimento. do, nosso :gráo. de civilizaoão. em .to.das as·:es- / 
pheras de actidade.buman;a; e, da niesma fórnia •. todos os bra.;: 
sileiros que visitasse.m .es'sà: exposição,. conhecessem,. o nosso. 
valor agricola, .· indu~trial,. commercià1, artistico· e ~ludo que 
seja relativo á 'ºàdministracão, á jnsfrucêão pública~ · e, fina}.;. 
mente, a outras manifestações dó espirito humano, em ·~nosso 
paiz. . . __ . . 

.-A illustre Commissão. ce Finanças. -deu pare.cer· contrario 
ús emendas •. · quanto. á. primeira, porque .entende. qu~ 'á com
missão no1ne~.d_!i. .. :Pelo Gov~pno. deve pertence~< a órganização 
do programma. . .. . '· , . .J... . , 

Não I'ecusou a. idéa da exposição naeioria(' ma~ ·entendeu 
que devia pertencer a essa commissão incluir ou nãc no pro-
gramma dos festejos. commemorativos ·a sua ré.alização. 

·Quanto á segunda emenda, que -~ugmentava :para 100 mil 
contos o maximo de ·15 mil, o eminente. Zea.der<da- 'Camara, 
no c~rrer da _discussãoi teve ~µ~r.tunidade de deolarar que 
considerava essa _despeza .como:·lruc1aL . . .· . , . · : 

Nãó insistfrei rio maxünó;. fare(.apenas uína ºligeira r.o
ferencia á razão desse maximo. Não se tratava .nelle de f.iXar 
apenas despezas .de .ordem sumptuarias ... Ao contrario, .nesse 
maximo devia: haver uma. s~rie de. despeias que ,permittiria.m 
realizar emprehendim.ei:J..tos . de utilidàde , '.OU .. necessidade :Pu.:.. -
blica e ~inda de ordem permanente. . . . . . - · · , · ·· 

Já mostrei que poderiam os realizar· alguns complementos 
de viação, alguns. complementos de. p"ortos; algumas' linhas ·te--

., . . - . .·. . 
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legraphicas, . que permittirão ligar, por, , essa -occasião: todos 
os nuC'leos povoados do paiz, àespezas, portanto, que não po
demos chamar ce sumptuarias, e que a exposição nacional, 
qué representa.ria uma despeza importante.,. pelo .n1enos uma 
parceila elevada ilesse maximo, tambem não podia ser assim 
considerada,' porque, . si lhe dessemos essa denomina.cão, des
pezas sumptuarias, seriam todas' as medidas de propagànda no 
exterjor, sumptuarias seriam a da nossa repre.sentação no 

·exterior, diplomatica e consular, e sumptuarias até pcderiam 
ser chamadas todas as despezas com instrucção publi.ca. 

'Só p9deremos ter vantagens e vantagens de consequen
cias as mais itnporlantes na realização dessa exposição. 
· E' indispensavel que o BTasil se conheça, . e exactamente 
~sta ·é a fórma mais sir.nyles, mais economica, mais . ampla 
para podermos ter esse conhecimento. · · 

Tive occasião de lembrar ·que os paizes que viessem por 
suas embaixadas ou. representações tomar parte nas festas 
commemorativas teriam · dessa .fórma um meio ·muito mais 
facil de nos contiecer do que coilsultanda -relàtorios, muitos 
<fos quaes só servem para as traças, porque não são lidos, ou 
vendo .em films cinematographicos, que muitas vezes repro-

r <luzem o que tem pouco valor e deixam de mostrar o que con
.stitue reaJ -.vafor de nossas industrias e riquezas naturaes. 

Apresenhrei agora, como emenda, ·sem sahir dó -que da
seja a honrada Commissão, uma formula que . parece poder 
demonstrar a convenieneia da . exposicão, sem 'haver eontra
dicção com o modo pelo qµal o projecto encara o problema. · 

De fa-ctot no ~eu art. i ~. n. 2. se diz: 
«2", observação do criterio 1c {)referencia para. os 

emprehendimentos que representem. utilidade perma
nente, ou attendam a reconheoidas -ne(':essidad-es. pubJí
~as, tudo par~ melhor aproveitamento de toda e qual-
quer contrih-uii;ão. » · 

A emenda que formulei é a seguinte: 
· «Depois das, palavras.: «de ·pref e'rencia», accres

cente-13.e : «para uma Exijosi.cão Nacional· na Capital ~a 
Repubhc~:-. ,. 

Fica. portanto, a Commis~ão icom o direito ode ohservá~ão 
do ~riterio da pref P.rencia para uma exposição .nacional. na 
capital da Republica. ·· . · . . 

De modo que ~. apenas. uma. indicáção que partirá do 
Congresso, mostrando que entre as !déas aue- poderão ou não 
:;;er incluidas no pro'gramma, deve ser . especialmente· formu-
iacia. a idéa. ·da grande exposicão nacional. . 

.. \JH'E>.sento · tambem, de accôr-do com o . debate travarlu ua 
segunda -Oi8-ru3são do. projecto, o seg-uinte: . 

~No art. · 2v, depois das palavras: «podendo. dis-, 
peude~. aecrescente;-se: <inicialmente;.. i _ , 
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Foi exactamente -0 que o illustre leader teve opp')rt:uni
-dade de demonstrar; que a. despeza de i5 mil conto~ era apenas 
inicial. Si o programma. podesse ser feito .dentro deste U~ , 
iníte, não bavja necessidade de nova.s verbas; si pelo contra:.. 
rio, o programrila tivesse de ser excedido, e· oomprehendendo 
á exposicão nacional, a: verba de i5 mil contos; in.eontestavel-:-
mente seria ins-ufficiente. · · . . · · 

Portanto, mantidos os 15 mil contos, ai exposição estava 
ex:ciuida. por não· comportar a verba~ Assim; póde perfeita
mente. ser ·computada; e ó .Goyerno, depois de organizar· o pro
gramma, ·so1icitará o ,àugmerito do credito necess~rio. . . 

Ha um terceiro ponto, .Para o qual tanibem peço y~nia 
partl. chamar · à attenção .do eminente. R~lator . e · do honrado 
leader, Presidente da_ Commissão, q~e é o seguinte:· o art. iº. 
n. 1, estàpelece a. ~onstituícão de uma C~mmissão idonea, que 
ficará · dire<?tamente subordinada ao. · presidenÇe ;~à Re..PUbJica, 
para orgamzar .e exe-cut&r o prograrnma rla. commemoraçao. e 

· projectQs que :forem. formulados .pelo . Çongress9. : . : 
Ora; o Congresso -iião formulou . nenhum programnia, ao 

<'.ont.rario, o Congresso exhime:--se de formular programma ·e 
p& .• ;;sa ao Executivo '&.; r.ealização -deste.t . . . . · · 

Assii;n sendo> proponho a segtiínte emenda: . . 

. . <Em vez ide: . <formulados pelo), diga-se:· dormu-
lados pelos membros e Commissões d.o Congresso,. · 

De faclo, o nosso illustre collega, digno r.epresentante pelo 
Estado de :Minas Oeraes, cujo nome peco venfa para citar, o · 
Sr. José. Bonifa.cfo, organizou um belissimo· programma. pro
gramma apresentado em f916, e que consubstanciava tudo 
s.quillo qué· poderlamos desejar, para dar o maximo bribo á 
commemoração do primeiro Centenario da Independencim. do · 
Brasil. . 

O seu projecto, :pelas diffi~uldades finsm•.eiras·. da. occa
sião, não teve o seguimento · que devia ter. Decorreram qua
tro anno3 ·da apresentacão e nem tud-0 que alli foi formulado 
~é ria hoje executado. O tempo decorrido, e o· ®e falta para· 
u Cêntenario, não permitte possa integralmente realizai-o; 
mas, é um programma digno de. pela. Commissão que fôr no-: 
meada pêlo Governo, ser examinado e delle ·se extrahil' tudo 
que ainda _possa ser levado a effeito, e que .. ·effectivamente · 
deve mereeer completos applausos. · ·. . · · .. . . ·. .·· . 

De modo que me parece que essa lllQdíficação . virá sanar. 
um defeito ~e redac.:;ão, porque . effectivamente <V Congresso 
não tem .P~ogr~mma approvado. · ·' . ·. · · , 

If ouve o · programma-' f-0r.mtilado por.· illu3tres Deputados, · 
especialmente pelo representante de Minas, e houve um pa- . 
recer da · Commissão · de . que foi Relator o honrado · Deputádo . 
Sr. Justinl.ano de Serpa, . tJ.oje Presidente: . .ao Estado do · Ceará. 

~ão . est_es ·os eJez;nentos que aqui eX:i~tem. · 
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- A' co!jsid_er.Mão e cionsequente ,deliberação .da Ç~D'.lam d~s 
Deputados; off ereço as emendas a . q~e em começo me refer_1_, 
(Muito be·m; muit.o bem.) · . . 

Veem· :~ mesa são ·shccessivami;inte iidas, apoiàda:s. -e põstas 
. conjuntamente em diseussã() as seguintes . 

' EMENDAS ~o PRO.TECTO N .: !9 e, DE !920 . 
_ '.(3ª discussão) • . . . . -~ ·• r 

N.· l' J .. 

. : ·· 

i . ... 

.. ':·,:·,-:.:A ·art.: t• 2•: 
- ; ~ ·. . 1 . · ~ . ~ ,. 

. Depois da.~ palavra: ·-cde . · prefereneia:>, accresoente-se :· 
cpara a -realização · de uma Exposição Nacional, na Capital da 
Republica>.. - · · · · . . . 

Rio, 12 de ago$~. d~ 19-20 ._ · ~ Paulo de' .Fr.ontin. 1 • ..... . . . . . • • . , . 

~~ -~~t .. lº, !~~-. ·,_ ' . :~?f'.,. ! . :" . . . i 

Em vez de <formulados pelo Congresso,, (jJga-se·:· cfor
mulados pelos membros· o Commisslies do Congresso>. · 

- Rio·,'' 12-·tfa' âgostt>· de i.920. ~ Paulo d.e Ii'róntin. 

Vem â mesa é lida e enviada á Commissão de Finança~, 
a · .sesuinte . . 

· mmNDA AO Pl\OJ'ECTO N. i9 a, DB i920 

I · '.(3ª ~lsoueelo) ' 
'.Ao art. r :' 

?f .; s 
.. · 'Depoi$ · 'das .· ·palavraà -cpodendo dMp'endert, aocresof!nte. 

se·: <inicia.lsnente>. 
Rio. !2 de.1agosro de !920. - Paulo 'd~ Fror:tln. 

-· Encerrada a s~ ~ dlscusslo do proJecto n._ i9 e,- da f920, 
autorizando o . Poder Executivo a promover, conforme mBlhor 
convier aos interesses nacf.onaea. a oommemoracão· do (lente~ 
nario da Independencia Política do _Brasil; e adiada ·a votacão 
até· :qu~. ·a: 'l'eferida Oommtssão de Finanças d' t;)ar-ecer so-bre 
ás emendas of!ereeidas. . - · . . : ; ;· · ·. · · · - - -

Discussão unioa do pa:recer da Com.missão ae Finanças, 
sobre. as emendai::· of!erecidas .na a• discussão do projecto ·nu ... 
mero 70, de 1920 ~ · · · . · · · · · 

·. contando tempo. de s.ervlco~ p.ara a. a-po-sentadorfaJ ao des
emba~dor R.odrigó de Ar~-újo Jorge, eoin par~er contrarJo 
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da GommiSsão . de Fília.nC.as ás emendas •. _(Vide . projecio nu-
1nero 70· .A

1 
<!e 1920) . ·.~ · 

E.fü:el'l'ada- e adiada. --~-votecão. , . 
2" discussão do projecto n. 4 A, de !920, declarando de 

titilidade publica a Acção S-Ocial Nacionalista, com ·p_arecer 
favoravel da Commissão de '.ÜOnstituiQão e Justiça..-·· . . 

Entra ·em discussão o art_.: .:1. º .• : i 
: . . . . . 

O Sr. Presidente - Acha-se sobre ·a wes~ -m;ua emenda 
que vae ser lida. · . · · - · · · ·· · · · ··· · · · 

E' lida, apoiada · e enviada .-á Co~miss~o qe .Vin.auças, a 
seguinte - · _. . . ·- . . :.... . -- .. .. - ....... -

~MENPA\AO PROJECTO. ~ ·~ 4. A, DE !920 
~ . i 

Art. Os membras directore~ da Acção· Social Naeiana-· 
lista receberão, pro labore, uma diaria correspondente ao· sa- . 
larío minimo dos op~rariQs 'do ,Estado. · · 

Sala das sessões,· _4 de mãio . ds ·t920.- -· · M~f'icio de La-
cerda. . · · • · · · • 

Encerrados ·successivamen'te em 2- discussão os arts-. iº e 
2º do projec.to n : 4 A? de ·.19?0, ficando ad~ada a, vcitM~Ó a,te . 
que a referida Comnussão dê . parecer sobre a emenda· ·offe-
r~cida. · , .. 

O Sr. Francisco VaUadare~- Sr. · Presidente: · p~co a 
'\'. Ex. se digne mandar pµblicar·no jornal da Casa, um tra
l)alho sobre o · Centenario, trabalho ess·e de real i~por.!ancia .· 

o Sr. hesident(l - Segundo o Regimento. a hora de 
::ipresentacãQ desses requeriment9s é no expediente. Em todo 
n caso, fica' sobre a mesa o seu· requerimento, pra ulterior 
df'liberacão. . · . . . · . · . · . . . 

O Sr . P~esidente - · Esgotadas as matarias ,em discussão, 
·.-ou levant,ar ·a sessão, designan<lo ;para amanhã' a. seguinte 

àRDEM DO ·D~ ' 

Votacão 4o projecto n •. 70, de 192'°, conta;i<fo tem!)o de 
serviço, para a ·aposentadoria, ao desembargaci"or Rodr,igo de 
Araujo Jorge; com :,parecer contrario ·da CommissãQ de Fi
ir1anoas, ás emendas} (vide projecto n. 70 A, de f 920) (3• 
discussão); . · . 

V o tacão do requerimento n. 6, de i. 920, do Sr. · Maurie~.9 
de Lace!'da, pedindo inf.ormações sobre o. paradei:r:_o · do com-
1 nandante e um · creado do vapof' Macau, torpedeado Q.urante a 
guerra; · · · 
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, · 
;. 

Votação do requerimento n. 7, de i920, do Sr. Nicanoi_: 
Nascimento, pedindo informações sobre a verba porcíue .foi 
feito· ao inspector das Obras contra as Seccas adea.n.ta.mentos 
na importanoia de 5. 900: 000$000; 

Votação ão requerimento il . s,· de 192-0, do Sr. Nicanor 
Nascimento, pedindo informações sobre a data da partida do 
engenheiro .Flavio Ribeiro Torres, 9ara a America: do Nor-~e, 
em ·commissã_o; . . 

~ Votacão do requerimento n. 9, de 1920, do Sr. Nicanor 
Nascimento. pedindo informações relativas ao acude ·parti
cular Borborema; 

Votação do requerimento n. 10, de 1920, do Sr. Mauricio 
de Lacerda, sobre o ·-·assalto soffrido por um jornal ope-
rario.; · 

Votacão do requerimento n. H, de 1920, do Sr. Mauricio 
·de Lacerda, solicitando cópia dos documentos relativos á Con-
fe.rencia do _Trabalho em Washington; ·· · 

Vo_tação do requerimento n . . 1.2, de 1920, do Sr. Mauricia 
de Lacerda; pedindo informações sobre as priS(fes feitas em 
frente ao jornal Vo.z do Povo; · 

Vot!lr,5o do requerimento n . .s 13, de 1920, do Sr. Maurício 
de I_acerda, sobre a execução tlo tlecreto ·que institutiu · o De-
partam_ento do TraQalho; · 

Votacão do requerimento n. 14, de i920, do Sr. ·Maurício 
de Lacerda, sobre a . expulsão . de Manoel Perez; 

Votàcão do ~equerimento_,.~. 15, ·de f 920, do Sr. Mauricio 
(le Lacerda, sOlbrP. H expulsão e prisão dos operarios Koch e 
St.erneck; · · ·· · · · 

. . 
Votação do requerimento n. 16. de 1920, do Sr.· 'Mauri·"io 

de Lacerda, pedindo informações sobre o incidente havido em 
· Hamburgo com os mariinheiros . hr~sileiros do vap'or Cuyabã; 

Votacão do requerimento n. 17, de 1920, do Sr. Mauricio 
de Lacerda, pedindo informações sobre operarias expulsos no 
.Estado de Pernambuco; ·· ' 

· Votacão do requel'.imento n. 1.8, de 1920, do Sr~ Mauricio 
de Lacerda, sobre a prisão em que se encontr:lm os operarios 
Sterneck e Koch ; · .. 

Vota.cão do requerimento n. iS, de 1920, do Sr. Maurieio 
de Lacerda, pedindo. cópia do :processo da expulsão de Manoel 
'Perez; · 

3" discussão do pr·ojecto n. 106. àe i 920. abríndo 6 cre
dito <le 45. ooo :000$, par·a elect.r i:ncacã.o dP, tréchos <la Estrada 
i'f P F i:=rro DPnt.rat· <lo Brasil; 
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3• discussão do projecto n. 2 A, de 1.920,_ autorizando d 
Governo a despender 250 :000$. com a reedifi~ação da ,Alfan
dega de Aracajú, e dando oulras providencias; com parecer 
favoravei da Commissão de Finanças; ·. ... . · 

2ª discussão do projecto n. i94, de 1920, abrindo o ere• 
dito especial de 3: 650$, para pagamento a. Godofredo Caval
canti da Cunha VascO'Ilcellos e José Guedes Corrêa Gondim. 

Levanta-se a sessão ás 15 horas e 5 minutos. 

73ª SESSÃO, EM i3 DE AGOSTO DE 1.920 - r 

., 

PRESIDENCI.\ D.OS SRS .. BUENO BRANDÃO, PRESJOENTE; AR~ 
COLtARES MOREIRA, 1° VICE-PRESIDF..NTE, E. COSTA ~ô._ 

. SuPPLENT~ n·~· SECRETARIO ' 

A's i3. horas comparecem· os Srs. Bueno Brandão._ An- _ 
drade Bezerra, Octacilio de Albuquerque. Costa Rego, DoTVal 
Porto, .Monteiro de Souza, Antonio Nogueira, Souza ·Castro, 
Dionysio Dentes;. Prado Lopes, Cunha Machado, Agrippino 
A7.evedo, Rodrimes Machado, Armando Bur1amaqui. Marjnho 
de Andrade, Thomaz Rodrigues, Thomaz Accioly, Osorio de 
Paiva,· Frederico Borges,· Cunha Lima, . Oscar f:.oat:es: Simeão 
T.eal, Balfhaz.ar Pereira, Gonzaga Maranhão, Eduardo Tava-' 
res. Arnaldo Jl::i.stos, Pereira de Isra. ·Austregesilo, Aristar
cho Lopes, .Tulio de Mel1o, Luiz Silv~ira, João Menezes, Ro
drigues Doria, Pires de•. Carvalho, Leoncio Galrão~- Pacheco~ 
]rendes, Seabra· Filho, José Maria, Elpidio de Mesquita, Leão 
Velloso, Paulo de Fr.ontin. Mendes Tavares, João Guimarães, 
VP-rissimo de Mello, Mauricio de Lacerda, Augusto ·de Lima, · 
Afüertino Drurnmond, AmPriêo . Lopes, Senna Figueiredo; 
J_.andulpho de Magalhã1>s, Odilon de Andrade, .Zoroastro Al
varenga, !\foreira Brandão, Raul Sá. Francisr.o Pa;oliello, Ho~ 
norato AlveR, Manoel Fulgencio, Raul Cardoso, José Lobo. Car
los de Campos, Ramos Cajado, Ayres da Silva. Olegario Pinto, 
S~veriano Marques, :Pereira Leite, Ottoni Maciel, Luiz. Xa
v.1~r, João Pernetta, Nabuco de Gouvêa, Octavio Rocha .e Do-
~ningos Mascarenhas (71). · 

O Sr. Presidente ' ..:....C. A lista de presenca accusa o cofu
pa:recimento de 71 Srs. Deputados. 

Abre-se a. sessão. 

O Sr. Ootacílío ãe Albuquerque (4" Sec'retario, serv{ndà 
({e 2°), procede á 'leitura da acta da sessão .antecedente, a 
11ual é,. sem obseI'VaÇões, approvada. 

O Sr. Presidente - Passa-se· á ~~itl1ra do expediente.: 
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O Sr. Andrade Bezerra (!º Secretario) procede a leitura 
do seguinte . , · 

1 \ 

' EXPEDIENTE 
Officios ~ 
Do Minis.terio da Via{(ão e Obras Publicas, de 1 i do cor

rente, ~nviando as seguintes 

INFORMAÇÕES 

Sr . iº · Sécretario da- Camara. dos Deputados -- Em: res..i 
posta ~o VOS.SO pfficio n. 137, de 20 de julho. ultimo, solici
tando mfcrmações sobr_e o motivo por que não são recebidos 
tele~ilmmas para a estacão telegraphica de Lima Duarte, 
tenho de··passàr ás :vossas mãos, cópia das informações qúe, 
a respeito~ _ me foram prestadas pela Repartiçãô . Geral.dos 
~elegraphos. · · -

Saµ,de :..-e fraterx:iidade. - J. Pires. do Rio. ,. . . . 

. Í\ep.artição Geral dos Telegraphos - · Gabinet-e do Dire-· 
ctor Geral - N. 1 . 926 - Rio ele Janeiro, ·31 de julho 
de· 1.920: · · -

Sr. Ministro - Tomando conhecimento do . officio · do 
Sr. ·l º Secretarie- da Camara dos Deputados, - c~be..,me infor
mar que. a demora havida na inauguração da estação tele
graph ica de I,ilna Duarte proveio da falta :de material . em 
stock e. da .ct!ffiouldade em obtel-o no m ercado . E ste material 
consiste em appar elho t elegraphioo e eleinentos para a ba
teria. Já -foram dadas providencias para . a. ~ua. acquisição-, de 
modo a ser feita a inauguração dentro de . poucos dias . 

Devo, entretanto, declarar que Q encarregado de Lima 
·Duarte · ainda não se acha alli, sendo designado nas vesperas 
da _inaugurã(lao da estação. - · 

Saude e fraternidade. · - Sr .· ,Dr. José ,Pires do Rio, 
Ministro da Viação e Obras P.uhlicas. - A. Penido, director 
geral. 

Confere, em 10-8-920. - 'S . Pinheiro Alencar, 3º off.i
cial. Visto, em· 10-8-9ZJ. - O. de Fig..,~eiredo, director de 
sevcão. - A quem fez a .requisição. 

'Do Ministerio da Guerra de 9. · do · corrent~, remettendo 
as seguintes · · · ! · · · · 

' 
INFORMACÕES 

Sr. i º Secretario da Camarà dos Deputados - Em ·satis
facãc· ao p~d ido da Commissão de. Financas dessa Caro.ara, 

· constante do . vosso officio n . 552, dr} 28 de outubro ultuno, 
· cabe-me communícar-vos já se haver providenciado sobre o 
;pa~II].~p.to ac contra-mestre das oft'ioinos do ferreiro do 
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3ESSÂÔ EM: i3 DE AGOSTO DE 19120 . 
enincto Arsenal de Guerra da Bahia Dario José Moreira, de 
·quem trata o requerimento anne:xo · aos inclusos papeis; sen
do .que solicitou-se a 16 de. outubrc de 1912 ào Ccngresso 
Nacional a abertura do necessario credito para esse fim. 

Saude e fraternidade. Calogeras. A. quem fez â 
requisição. 

\ 
Repr.esentação : · . 
Da Liga dos Inquilinos sobre a questão da falta . de casas. 

- A' Comm~ssão de Finanças. · . : . . 
São successivamente lidos e ficam sobre a mesa até ulte

rior ·deliberação, dous projectos dos Srs. Solon de Lucena e. 
cut:ros e Rodrigues Machado. -. 

; 

. E' . lida e ·vae a .· imprimit· a seguinte· 

.. REDACCÃO · 

N -~ '79 B -.. i9.20 

Redacção final do projeCto n.>79 A, de .1920, que fixa as forças 
· . . . de terra !l)ara ./ 921 

· o Congressa Nacional decreta: 

Art. 1. º As· forças de terra .para o exercicío de 1921. se-
rão consütuidas : ' · 

a) dos officiaes de 1 ~ linha. constantes dos differentes · 
quadros das armas e servi~Ot', de àccôrdo, em numero, com 
o~ decretos ns. H .1197,. d~ 28 de fevereiro de f9i5, e :!.3 .653. 
de 18 de junho de f919. assim distribuidos ·por· postos; 

• 



SorvlÇ-O~ o armas 

Estado-maio1· genoraJ ••••••.•.•••.•• 

Infantaria •• ... , . : .••....•.•.•• • ..•.. 
~,.a llaria .... ........• • ...•......... 
A rlilharia. • •• · ........................ . 
Engenharia .• .. ~ .....•... , ....••.•.. 
Intendentes .• , .................... . 
Moclloos .................. '* •• ; •••••• 
Pnarmaooulicos ..•..••.••••.••.•••• 'r ctcrinarios .......•.....• · · · · • · · · • 
Dentistas .•• , •.•..••.•..••.••.•..•. 

1-• jcador-es ..................... : ..••. 

' Quadro espoofal. •• -••.•••.•..•.••• • • 
Qaadro KF» •• , •.••. , ••• .- ••. -..... '. ••• 
Ufficiae;; que reverteram em virt11de 

do decreto n. 3. 788, do 3 ds outu-
bro de HH9 ....................... . 

~ruma •.... •. ~ .•••••••••••••. t .. ~ •• 

;a 

1 ;a 

'- i 

~~e e;:. ... 
CJ .... 
~.'O. 
G> Cll 
~'t:I 

8 

i 

~ <ll 

<a~ 
tJ.~ 
~'"' Cll ,Q 
~(D 

"d 

20 

2 

{ 

m ·a 
§ 

8 

., 31 
J3 
251 

H1 

_--.. 

o 
:!. 

u 
f., 

i 

8J.l!l j "' .... C> QJ 
i:: a ~ 
~ e ,5?. 
~8 ' ~ 

29 
19 
3'l 
i!ii 

3, 
u 
2! 

H) 

! 

7{ 
3f 
621 

28 
5 

3i 
6 
1 

8 

83 li 
<ll 

1 ="' _s.S 
li .... 

, 29! 
H8 
iSi, ' 
70 
2ii 
8tí.I 
23 

l)I 

21 

9 

339 
20:l 
201) 

~(l 
84' 

fOi 
33 
42 
tO 

1 = C!)" s! 
!I 
Q1 

Observaç.ões '·''. 1'\\ ..... 

-- 'ºposto ae marecbal nãQ ó preenchido 
Gm tempo de JlRz, 

' -6!f!i 1 
107 
t'73 
M 

{Oi 
107 

94 
70 
iOIExtincto pela lei n. ~.924, do 5 de 
· janeiro de i 9i5. , . -· 

H !dom, podondo o Governo ap1·011eit.a.l-
os como sogundos lommtes intcn
<\entes, 

-----"•~~~1~~~1~1~~~1~~~·~·~~~·~ 

t 9 2l too !32 21-3 8UI i.0751 1.22.2 -~ 

Dois capitães e tres 214 tenentes só serão promovidcs qu1'ndo foront org{l.nizados -os 3~ batalhões dn todos os regimentos. 
Annacs da. Camara - Vol. V - Pag. !i2.4. - - f -

~ 
~ 
8 
3 
~ 
~ 
~ 

~ 
~ 

~ 

~ 
Sl ,, 
~ 
ro 
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b), dos of.flciaes da re,'erva de iª linha em se'l"9ieo no. 
Ministf>i'in rla Onf"rm. de accôrdo com o decreto n. 3.352, de 
3 de outubro de 1917; · 

e) dos offir.iac-f\ rte 2• 1inna rh~::itacados nf) detiarlamnnto 
respectivo e classificados nas armas e serviços,. de ac~ôrdo 
com os decretos ns. f3_040, de 29 de maio de 1918, que orga
nizou 0 1 Exercito de 2'1 linha, e 13. 352, de 26 de dezembro de 
Hli8, que approvvu o rP.gulamento para o referi<to fiepar
tamento~ sendo os mesmos considerados em cnmmiss~o púr 
tres annos. a· contar ele i u de janeiro cie i 920, findn o (fllf\ 'flO
derá o GovPrno conserval-ot:1 por neriodns consecutivos i~u!le~ 
gosando. enfretant.o. das vantagens do art. 25 do <liecreto nu
mero ~3.040, de 29 ce maio de f918, a assim disltibmdo': 

Cargos Postos 

Chefe de rlnpart:imento ••••• , • ílcnera.I ••••••• 
Su b-che ra do do parta roento. • • <:oron oi • , •• .,. • 
Serretat"il), •••••• , •••• ~ •••• º • r.a pitão. , • , ..... 
Aàfunto do depa.rtamontó ••••• r.aritão •••••••• 
A-~tonte ................. ó ..... r~pitáo •••••••• 
Andliilres dn cio('1Brtamonto ••• t• tnnontes ..... 
Au1itiares do dapartamento. •• inc tenon•ea •••• 
Aiuriantrr. dn ori1Pn1 ••••••• º. t .. tenentes •••• 
ChefOR das lfelAgacias · junto á;; 

regfnes {e1oopto a t •) o clr-
011msr:ri~ncs militaros ••••• r.ornnais ••••••• 

Sub-ehorea das mrsm:Ls •••• ,., omciaos sups ... 
SecrNarioa da,· mesma.~ ...... Capitàos. •••••• 
Chefas dns doleg;.cias doa de- . 

4 
! 
i ou offieial 'sup. , 
2 · ou ofilcial aup. 
i 
i 
s 
2 

g 
8 
8 

m&IB Esta.<iO't· •••••••••••••• Capitães, •••••.• 
Am-iliarcs das dalogacw ... .-• 2119 tenentes.... H oa t• tenentes, 

Tota1, •••••• ,.',o••••••• •••••••••••••• ~ 

d) dos aspirantes a official da activa ·e ·aa- reserva·; . · · 
e) de 750 P.himno~ dn E~cola Militar e .prar,as do elil!a'1o

maiol' da mesma Eseo1a. de accôrdo com· o regul~metito appi'o
vado pelo det>re to n. 13. 5 7 4~ de 30 do abril de 1919 ;- · 

f) ·das praças dos estados-menor·es da Escola de Estado
Maior. de ApP.rf~i(,'oamP.nto do Offi('iaes .e da' Escola .. Militar 
de Aviacão, · conE'iimadas nos -respP.clivos rm:mlnmPntos: 

q) àos sar!?l'nto~: armmnE'!n~es ·da t• Unha existente& (49 
de 1• cla~st' e i27 <le· 2• cln~sP; - deer·et.o n. 13.13t rtP. t6 de 
agosto (ie i918t e lei n: 3.67;4, de 7 de janeiro de iS>.19). ex~ 
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tincto o quadro e preenchendo os logarés de encarregados~ 1 

escripta nas i'epartlções militares, segundo um novo regql'. 
menta, •a organiza:~ . pelo D. G., . obedecBndo ·as seguint 
·bases: . -, -. · · 
. I) a...total de ·:Pra<;as empregadas nos serviços de escript 
inclusive Of!i .. amanuenses, emquanto re·starem, não áx:ce•1er 
de 304; · · 

II) as vagas existentes e as que forem occorrendo n 
numero acima serão . preenchidas por sargéntos de tropa, qu 
satisfaçam as condições de habilitação a estabelecer e qu 
conte:m, pelo menos, .. dois. annos :de bons servi-0os na tropa 

h-) de 44 amanuenses 1e 2ª linha e das pra~as ordenan. 
. ças. da- mesma linha, fixado o número pelos ·decretos ns. 1.3. 041 

e 13. 352, já citados; . . . . . - , ·. . .· . . . 
. i) - de 42. $08 pracas de pret~ di~tribuidâs. pelas uhldarfog 
de accôrdo com os quadros de effectivos normal ou de in-
strucção; . . · 

j) das praças destinadas· aos servioos espeóiaes. · 
§ f. º Os segundo~ e prime.irosAenentes e capitães, ile q:1J.€ 

trata -a lettra /C), farao dq-is estaig:1os . de tres mezes, em um 
corpo de tropa, ficando; ·si necessarie, dispensados durante 
esse tempo do serviço .na repartic.ão. O chefe da reparti.cão, 
de accôrdo com· o commandante da região, organizarâ a· escala 
par.a esse. estagio, .de :rórma a. não sobrecarregar o servico dos 
demais officiaes da repartiçãó. · . . : . ·· 

§ 2. º Identico estagio será . eoncedido a quaesqu~i' õutros 
·subalternos e capitães. da -2• linha, mediante reqnerimentó ao 
commanaa·nte <la região ou ~ir·eumscri.pção. Si forem em
pregados publicos, ,continU:arãõ. a perceber os respectivos · vert-:-
cimentos. . . -· · 

o numero de·sses estagios não poderá ser maio!' . de. dois 
ao mesmo ·tempo, em cada corpo de tropa .... , .. 

§ 3. º Semelhante c.on·cess·ã.o poderá· ·t?mbe'rn sel' feita 
pelos commandantes de r.e·gião e circumscripi::ão a. officiaes da 
Guarda. Nacional;--de qu~quer py.~to, candidat,Q·s. ao offiefa.l~tb 
de 2" linha, mediante p~évia syndicaricia, na f úrtna da lei re-
spectiva. · .. - - . - " 

Art. 2.º .;Esse effectivo poderá ser elevado: 
_ a) de fO,. 000 reservi$tas ·de -1ª e 2• categorias para as 
manobras anntiaes, .cabendo ao Estado--Maior determinar a 
região du regiões onde deva ser .Jeíta a 1ccm"..ocação; 

b) àO de guerra,' ~m caso {!e mobilisacã:o. . / 
Art. 3~ º.· Os claros serão preenéhidos PQr. voluntarias :e1 na 

!alta destes, por sortea.dos, excepto quanto ás pracas destina• 
da:;; a ser-vf-0os esp·eciaes, 'Cujo recrutàmento obedecerá ás re
gras ,estabelecidas nos regulamentos e instroeções que regem 
esses servieos. · · · -

.-- Art. 4.º A praça oú ex-praca. que, tendo féito concurso 
para provimento de cargo federal, baJa sido julgada habili
tada, terá prefer~n.cia p.a nom~cão, jndependen~ do. lC?gar a.!
~a~o n1!. class1!:i,~~, co~pn)lando, po~m, np ~ mi-
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Jitar até termináção -de seu tempo, si estiver na e-ffecti~idade · 
·-~ não fôr · engajada. · . : · 

O Governo Federal promoverá junto aos ' Governos Esta
duaes ou Municipaes . ·a conce_ssão cte iguaes regalias . em _re~ 
lação aos cargos p_ublices de sua.. administração, podendo taes 
Governos . dar. .p·rei'erencias ainda aos filhos destes ·Estados. 

Art. ·-5.º. Continúa o Governo autorizado a extinguir <i~fi
nitivamente o quadro de -oi.cadores, aproveitando seus offíciaes 
no quadro . de intandentes; iiás . vai.:,o-S.s e . mediante concurso ou 
em cargo publico. . : ' ' 

§ 1.º Os picadores que forem habilitados em conourso nor
mal para ' _preenchimento das vagas de 2° tenente. intendente 
terão iprecedencia de collocação no respectivo ·· quadro, sobre os 
demais~ candidatos habililádos no mesmo concurso. · · . 

§ 2.0 Os pic~dores _qu~. forem pelo Gov.erno aproveitad~ 
·em c.a.rgo·~·- pu~li~o~ s~rã9- :na _me~a Oooasião _reror~a;dos. 

Art · 6.º Frca. o Governo. autorizado a conservar nos ·car
gos, até que haja officiaes ifa mesma região é ae· pQstoS pre
scriptos pela.. lettra e do art. 1 º desta lei, trans!eridos para a 
~~ linh~, O$. offíciljles da Guarda· .Nacional que ser-virem nas 
Delegªçias {lo~ E_sta,dos, . eomo - ~~fes, -sub-chefes e secretarias. . 
. Art. ·.1.0 O Gov.erno nomeará instructores das linhas de 
tiro, em l_ócaUdades ·onde n·ão haja ~uarnição militar. de_nt.re 
08 off iciaes <ia reserva. da ta 1inha e oi'íiciaes· da 2~ lfühà, de 
reconhebid{t. idoneidade profissional, p·rincipalmente quando ~' 
oriundos do p'rofes;.sora~o primaria, · concedendo-lhes a gratifi
ca11ão <lo posto de 2" tenent.e. 

Art ~ s."0
_ Além •da tra.nsf ormac.ão do Curso de Aperfeiçoa

mento dá lnstrucção de Infanta.ria, em escola de sargentos, au• 
tL•rizada pelo art. 13 da lei n: 4. 028, de 10 de janeiro de °1. 9'20, 
o Governo· tratará tambet:n. da creacão de uma Escola de · Sar
gentos d~ Cavallaria e uma Escola de Sargentos de J\,rtilharià ·· 
de Campanha, :ambas no Rio Gran-de .·do Sul. A ofl'iciahdade 
das escolas da sargentos devérá ser recrutada entre og of.fieiaes 
q-qe coµcluirem, CO!ll. }loas.. · note.s, · o . curso . da · Eseol~ -de ·Aper
teu;roamento de Off1c1ae~. o de -Estado-Maior ou. o. de Re-\! l='ão • 

. Paragrapho \mico,._ Essas . e8col~s a crear no mo Grande 
.. do Sul serão cónstltuidas por um esquadrão e un~a.: bateria, . 

respectivamente, -de c_oi'pos ~e tr.opà daquella .regi~o,_.~os _guâ;_~s -
. o Governo dará a organizaçua adequada a.o f.u:n. esp8c1al a, que 

se destinam. / · ·. - . · · · · 
Art. ~:"-O mnitar ~e fôr eleito ·p!'e~id-et1te;' áenadór '.-ou 

d~putado :estadual e. aquelle- que, ·ce~ peJ;mis§ã~ <lo . MiµiSt~- . 
rio -da Guert~' .f ôr -nomeado secretario do Governo -do Esta ao, 
será posto em <lisponibiU.da;d-e, fiicando is'entô das dev-erss ·:Qts-
ciplinares durante o ~ercicio do cargo~ . . . · · · . . , 

Art·. io·. 'o Presidente : dá R~tiblfo~ . ·pelo -Miriist~io d.& 
Guerra, · convocará, por occasião das manobras atüiu"a"es. ·o. pes
soal . neeessario -da 2ª linha, a Juizo do Estado...:Maior · e i!1rõr
maçiões do. D. · G. II, em todas as Jocalidades onde· $eja .-pósM 
sivel aP.P:licar · os a:li_sta.dos. 001 ~-ervico de· · vj-aQã.() e:stra~ca.: . . . 
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reforco das suarni~ões e qu~esquer oqtros serviços proprioa 
da i .. linha. 

Sala das Commis.sões, 12 de agosto <le 1920 . - Simeão 
Leal, Presidente. - -Joaquim Usorio, Relator ... - Osorio. de 
Paiw;, . -· Ottoni Maciel. - Severia'IJ,o Ma:rqu,es .• - . :Antonio· 
Nogueira. - Salles Filho. · 

.E' lido e vae a imprimi;r o \Seguinte 

PARECER · 

N. 18 - ~920 

Indefere o ·requer.imentO do sargento-ajudante Arthu'1' Mam-. 
· brini pedindo provimento no logar_ de telegraph.ista fl.a: .Re.-

pa.rtiçiio Geral dos . Telegraphos • 

·A · Commissão de ·Constituição. e Justiça examinou com a 
'devida attenção o ;requerimento ·em que Arlhur Mambrini 
pede · a nomeacão para o :. cargo de telegraphisla da Reparti-
ção Geral dos · Telegraph'Os. . · 

Os . documentos oi'ferP.cidos pelo peticionaria, que é sar
. g-elito-ajudante d{) 5º regimento de infantaria, provam ·que 
em 7 de janeiro de i 903 ·em requerimento ao Ministro da Via
ção, Industria e Obras Publicas obt~ve o seguinte despaoho: 

·«A vista dú disposto no art. 426 do rêgulamento dos Te-
1egrapbos, o requerente só poderá ser nomeado telegraphista 
ugional si o requerer e houver vaga.> · 

Deante disso dirigiu elle novo requerimento· solicitando 
a nomeação e obteve este despacho: «Requeira ao director 
g:eral dos Telegraphos nos termos do· art. 426 do regulament3 
já citado em deiapacho · an lerior. > · ·. 

. Do dilrector dos Telegraphos, em · requerimento de 9 de 
abril de .1913, obteve a seguint~ ·solução: ~Aguarde va~. 

· O peticionaria allegando- que já decorreram 1.6 ãDno·s sem • 
que tivesse sido· nomeado, lendo, entretanto, havido : centenas 
de vagas, resolveu dirigir-se ao Congresso Nacional . 

.Muito · embora• haja o requerente pratlcado a telegraphia 
e .sido "julgado perfeitamente habilitado - · .. documento n. 3 -
entende esta· Commissão não ser pMsivel deferir· o. pedido. 

Ao Congi'esso Nacjonal compele na fórma ·do art. 34, · 
n . 25, da Constituição, . crear empreaos f~deraes, fi:car-ihes as 
c.ttribttições . e estipular-lhes os ·vencimentos, mas não . lhe 

· compete pr0ver os cargos da administração. Tal atl!'.ibuicão 
ê '.do Poder ·Executivo ·-· ·art. 48, n . . 5, da Cons.tiluicão Fe-
deral. . . · · ·· · - · · 

.. S1mrlo ai;~im e na r.onformiõade do~ df!'lpni~itivos neimll .-;6 
ao Pr~sidente da .R<'ipublica ·ou nos Sf'i°lg a11xitinrf"~ ·cabe resol .. 
yer SQbre a nomeai;iiq pre.lenwda pelo . l'eQ.~eri:nte_,: · · 
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A .Cominissão de Constituição e Justiça á, pois, de pa- . 
recer qui? seja o requerimento indeferido. 1 , 

Sala das Commissões, iO de agosto de i.920. -· ·cunha 
Machado, Presidente. - José Bonifacio. - · Verissimo de 
Mell,p. -Ma1•çal de Escobar. ___,Prudente de Mor{}fis • . :-:-- losé 
Barreto.· . · · · . . . . · .· . 

São successivame-rite lidas e vão- a imprimir ?-S seguint~s 
/ . " ' 
/ IlESQLUÇÕES DA· CAMAH.A 

N. 2 -:--- 1920 

ri·ansform~l em con~m~ssões permµ,nentes U$ coin.missões· es
peciaes de Legislação Social e de, Reforrn,a. Tributaria; 

· com, parecer contrario da Com;m.,issão de Pol·icia' · 

A'' Gommissã·o de Poli-eia da Canfara dos. Deputadost de . 
n~côl'do com o dispo·sto do § 1 º. do art. 248. do seu Regimento 
Juterno,. cumpre offerecer parecer ao seguinte projecto. de 
modif'icacão <io · allu~ído .Regimento, de .autoria do Deputado 
Ai-mando_ Buflamaqu1: · 

dndtc·o que sejam transforma-das em conÚuissõ~ 
permanentes as commissões especiaes · · de . Lesislacão 
Social e de Reforma Tributaria; tendo C'ada uma nove 
membros, e que seja crea;da, com o mesmo caracter 
permanente com igual numero de "membros,· uma. Com
missão de Transportes e Viação Maritima, . Fluvial, 
Terrestre e Aer-ea.» · 

O ·Regimento Interno dispõe em seu "art. 13, ·p?,ragr-apho . 
l!!Üco, que «as commissões serão~ á) permanentes, as que 
:c-ubsistirem a,t1'avés das legfslaturas; b) · tempórarías, ·~ que 
se extinguem com a legislatura, ou logo q:ue hajam pI;'een
ch ido o fim a que se déstinavam). As eommi~sões témpora.
l'ias serão internas, externas e. -mixtas. As, commissões · ín ... 
ternas .. . serão ·a,s que se d.estinarem ao. estuda· de <;ietermin~do · 

. a~sumpio sujeito á deliberação da Ca.mara e divid'ir-se-l:fão· 
ern commissões de -inquerito, especiae.s e geral. Af?· .cominii:i:.. 
sões especiaes serão· constitui<las por det~rminaÇão da. Ca
mara, a· r·equerimento de qualque~ Deputado. O req'u,eri~ento 
riara a consti.tuicão .de uma commissão--especial ip.díca.rá, des
de logo, o assumpto .,que a mesma haja ·'de tratar, .hem. assim 
como o numerti de membros 'que a deverão compor ·e . ~ 
fórma da sua escolha,· el-ectiva, ou por nomeação do Pre$i-
den.te . da Camara. . 

As commissõe.s ~peciaes são cónstituidas, -qúasi . sem
P!e, para o estudo de assumpto ·1mjo exat-ne· cabe ás commís
soes · permanentes, mas cujo andamento rccl,ama a presteza 
e a urgencia que os tr.abalhos dessas não lh~s permíttem at-; 
tender. Assim, á Commissão de Financas compete; pelo· nc:. 

e. - 'Vol. v. -- 3í 
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g,iment,o, «manifesl.ar-se :>obre toda a proposicãu que, dire~ 
dà., ou in<Hr~tamente, immedíata, ou .remotamente, au

. i,,>IDente, ou diminua, a despeza, 0u a receita, publica~. Pelo 
· · art. i 33 do Regimento Interno; d Commissão -Oe Finanças 

cabe organizar-se <ie modo que a maLeria sujeita ao seu es
tudo seja, distribuida pelos rei-atores; m) .de tarifas.) 
. . Em relaçã~ á Commissão de Constituição e Justica, com

pete-lhe «manifestar-se sobre todos os assumptos quanto ao 
seu aspecto jurídico, legal, ou constitucionab. · 
. d ' Commissão de · Obr~ Publicas -compete . o estudo d•: 

tr.das aô questõés relativ·as ás obras e viação publicas>., pre
. c.6itua o RegimentQ Intern<>. sendo materías diestinasas ~art 
sE.u . exame : 

a.) · obr~s pubheas; 
' b) viacão terrestre: · 

e) viação· marítima e fluvial; · 
. d) viação aerea;. . . 
e) serviços de portos, rios e canaee; 
/) · aervicoe . poátaes, telegrapbicos e telephonico.!!; 
o) . aguas e esgotos; . 
h) conces$ões de servícos publfoos; 
i) concessões para a construcção de vias ferr~as r ,t>a.l'a 

a orga~i2:ayão· de emprezas de viação.:ii (Art. 186) 
. . 

. A' vista. do ex.posto não parece á Commissão de Policfa 
aconsel-havel 'a adopção do projecto do Deputado Armaod0 
Burl.aroaqui, ereand.o tt·es ·novas commissôes permanentct-". 
~om attríbu·ições .de commissões permanentes aetuaes. ;\ 
.Commissão de Reforma Tributaria, como a sua propria de
nominação evidencia, · é uma Commiesão de caracter, tempo
rario. A Commissão de Legislação Social é de caracter tran
~itotío, para a. ela.boracão de leis especiaes, cujas modi
!l'icacões, ·com o decorrer do tempo, serão uma das funcções da 
Cqmmissão

1
• -de Const1tuição e Justiça. Não ha razão ju6tifí

~ive. pa.ra a creaçã.o de uma Commissão .de Transporte (' 
:Viação, que viria a figurar· coµi as . attribuicões · da actual 
(fommissão de Obras Publicas. co:..e:xJstindo, assim. dua~ corn-
l!lissões · com · .attríbuicões identiea_s. . . · · . ·' 

.Com os. fundãmeritos adduzidos, ·a Commissão de Policia 
da Camara dos D~putados é c.ontraria :v·adopção do _ p~ojecto 
de• Deputado Armando · Burlam aqui a que se reporta nest.e 
parecer. · · · · 

Sala da Comroiissão ·de P.olfoia. ·aa .camara -Oos De•pi.itado:o:, 
:1 ~ . de agosto de i 920. ~ Bueno BrMUl.ão, Presiàehte. - An
drade Bezerra, 1° Seeretario. - .· Octacilio ãe .HbuquP,1·q1i.c, 
~· . ~ecret-irio , C1J8ta Rego. · 
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. . ' 
Determina que a Com-missão de Finanças se corutitua de 2! 

me1n.bros, e dá outras providencias; com parecer .contra
rw da Comm.issão de Policia 

O Deputado João Cabral apresentou á consideTatão da 
Camara dos Oeputados o seguinte projecto de mo.díficaçio 
de ~eu Uegimenlo loterno: · · 

<:Indico que na Regimento seja feifa . a seS'Uintc aile:.. 
ratão: ·. ·· · · 

Art. A' Commissão de Finanças -eompor-se-hm. de 21 
membros; não podenda da mesma fazer parte mais de um re• 
presentaIJ,te de cada uma das unidades ·da Fede·racâu. · 

'Par.agrapllo unieo. Quando, ua ~leição, obtiverem maioria · 
de volos represenlaules da mesma unidade federãliva, repu ... 
tar-se-ba eJeilo sómenle o que tiver maior numaro de volos, 
procedendo-se a novo escrutinio para a eJeil.:ão tios outros. 
no qual só poderão- ser votados os representantes de· unidades 
que ainda. não Lenl;lain membros eleitos para a mesma .Com;.. 
mi~ão~ . , ' ·· 

Nas designaÇões ad interim a Mesa proeederá de :modo a 
observar-se o disposlo neste artigo.,. . 

A Commfs'são de Policia· já opinou sobre o augmento. do 
nurnero de membros da Commissão de Financas ao. recusar 
assentimento, por occasião ·da refü1•m_a do Regimento ln lei· no, 
á emenda do Deputado Josino de Araujo, que o determinava. 

Si, então, a Gamara concordou com o parecer da t.:om
missão de Policia, agora, com mais fortes razões,. deverâ re
cusar o seu voto ao projee;to do Depulcu.lo João ·caJJ1·al. A 
·p1·opo$ição actual é .menos acceilavel de quo a tlo represen-
tante mineiro. . . . 

O Regi monto Interno, ao se referir á eleição ·das Com.;. 
missões, determina que essa. cscrâ feita. por escrulinio. se
crelo,, â pluralidade de volos. Cada D.eputado vulará em tan":" 
tos nomes quantos eorrespondam a dous le1•cos. do n~mero 
de membros a eleger.se.>. Esta disposição. cujo objecUvo é o 
de as·se·gurar. a representação das varias correntes partida.rias 
em. que· acaso venha a · se dividir a Camara dos Deputados, é 
um consectario Iogieo da disp.osição constitucional _que asse~ 
gura· a representação das minorias na representação naclonal. · 

O criterio .. eonslitucional da representação proporcional 
'dos Estados :nâ Camara dos Deputados relativamente á l?Opu.;.. 
lação de cada. um não -póde ser elidido na . constituicao de 
suas Commissões Permanentes, substituido ·.pelo criterio- da 
igualdade de representação, que se não verifica, neisse ultimo 
caso, nem .no Senado, onde poderia ser melhor . justificado. 

A adopi;ão do criterio de igualdade de representação de 
cada unidade da. Federacão ·nas Commissões Perimmentes da 
Camara -dos Deputados ag·gride, de frente, á disposicão. regi':'· 
~eutal que veda a éada Deputadi> f'~ier ·part~ d.e lijili~ tie uma 
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dessas Gommissões, simult,aneamente. Como . harmonizar, 
nessa hypothese, a representação dos Estados de menos de 12 

,Deputados em todas as Commissoes Permanentes, que ·ascen
dem exactamentc a esse numero ? 

Si sob pontos de ·vista geraes a proposição do Deputado 
João Cabral não póde merecer a r ecornmendação da Commis
são de Policia aos sui'fragios da Gamara, considerada, t.am

'bem, debaixo de outros aspectos não sé impóe ao voto favo
ravel do plenario. Em primeiro Ioga~, o processo .recommen
dado para a sua eleii;ão poderja determinai> a ewolha de 
«menos votados:&, e ·que se não coa-duna com o espírito do re
gímen de maioria, que é o nosso; em segundo logar, o p-ro
j ecto não prevê sobre o caso de serem igualmente votados 
dcnis, . ou mais. de <lóus, dos membros <la Comrriissão a ser~m 
eleitos-; em. terceiro logar, a adopcão do :P,rojecto daria, na pra
tica, logar .ao desfalqúe· :de membros da CommissãQ -Oe Fi
nanças, quando se · ausentassem to-cios os representantes de um 
Estado, fàcto que já se tem verificado, ·sem que fosse ·assim 
.possivel supprir, as suas f.altas, dando-se-lhes substitutos, 
mesmo interinamente. · · 

, Vê-se, do e~posto, que o projecto do Deputado João ·ca
bral nj.G póde merecer o apoio · da Corom,issão de Policia. da. 
Camara ·dos Deputados: que lhe não recommen<la a sua ap
provação. 

Sala da ·commissão· de Policia da Camara dos Deputádos~ 
12 de agosto de 1920. - . Bueno Brandão; Presidente. - An- . 
drade Bezerra, 1 º Secretario. . - Octacilio de Albuqueirq1(.e. 
2º Seeretarío. - · · · 

N. -í - 1920 
.v·a-mlu sejam 1•eyist1·a.1Jos na ucto., no caso de niio have1· sessão, 

os ·rw11ies do_s Depu..tados que comparecerem; c..om pqrccer 
t.-urifrariu da Com.m.issáo de Polir.ia·~ . . 

O Deputado Pires de Carvalho apresentou á. consicl~ra~ão 
du Gumara dos Deputad.os a seguinte . proposição; 

4:.-\0 art. 224, do Regimento Interno, accresc·en.te-se: 

§ 7." No caso· de não haver; se.ssãO', em virtude de veri
ficar-se, na hora regimental; ~ inexistenc-ia ,de numero legal 
de Deputados, pela lista de presença, serão registrados, na 
respectiva acta, os nomes dos Deputados que . comparecer~ 
ao recinto da ·Oamara a.tê ás 14 horas d'O mesmo dia.-> 

O Regimento Interno da Camara .. . cros Deputados dispõe 
que as sessões ordinarías terão inicio ás 13 horas e 
<hirarão quatro horas effectivas pelo relogio da Gamara. 
Si até quinze minutos depois da hora regimental não s~ 
acharem iwel:!enles 53 Deputailps, o Presiden1'e declarará que 
·não póde haver sessão. Aliás, em nada o ·Regimento actual 
, .. modificou ·o antigo nesse sentido. 
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A prop(}sição d-0 Deputado Pires d'e ·~vatho determirm 
que se registrem na acta os nomes diOs Deputados que c-0cm
parecerem. re~rdatariamente, nos dias em que n'ão houver 
sessão.· Não parece á Commissão de Policia que haja utili
dade ·na providencia sugger"ida pelo representante bahiano, · 
uma vez que ella não resolve o problemã da falta de uumel"'<> 
para a abertura das sessões e é de todo ineffic·iente com re
lação á marcha dos trabalhos· legislativos. 

Deve-se assignar que ainda mesmo que o prazo fixado 
na proposiçã9 do. f>eputad0 Pires de Carvalho fosse menor, 
ou maior, estendendo-se, p0:r exemplo, até a hora em que 
devem findar ·os · trabalhos .d-as sessões, .ainda em qualquer -
dessas hypotheses seria? inócua. Desde que não ha,ja numero 
para a ~bertura das sessões (e é com p, fim d!e CfrlliSeguil-o 
que o Regimento estabeleMu o quarto de hora de tolera.Ii.cia. 
para o infoio dos trabalhos do plenario L ainda mesmo cru e 
compareca, pouco depois, a totalidade d.os Deputados, Dle
nlmm resultado ·eí'Hciente dahi occorre. 

A Commissão ué Polieia; é, pois. de parecei.· que a propo
sição do mustre Deputada Pires de Qçirvalho não deve ser 
adoptada pela Camal'a db&. Deputados. · 

Sa!& d:a Comín.issão de Poliéia da Gamara d.os Deputados, 
12 de agosto de 192-0. - Bueno B·randão; Presidente. -
And1'ade Beie1'1'a, 1. º Secretario. -Octaeilio de Albttquerqrue, 
2º Secretario. - Costa Rego~ 

São successivamente lidos e vão a imprimir os seguintes 

PRQJECTOS 

N. 62 A - 1920 

l'rrn'iden'cio. iabre as pn.tentRs dP. af{ici.a.es da anti,ga GMarda 
:.Yor.iorwl,. r.r-m. parf?N?1· contrn:rio da Commis.~a de Ma-
1·ir1lw e GuerTo. 

O projecto n. 62, dest.e anno, tem por objeeto prorogar o·. 
prazo para o· relacionamento das patentes dos officiaes da 
antiga Guarda Nacional, que não o fizeram em· tempo; con-· 
cede dispensa de lapso de tempo para prestarem novo com
promisso de posse, -aos que prestaram esse oompromieso antes 
ou d~püi~ do prazo estabelecido e aos que· não o tenham pre
stado; legalisar todas as patentes, que foram ou sejam rela
cionaàas, nas quaes. existam erros na formula de. a:ve!.'bação 
e 1'espectiva posse. ou que tenha esta sido prestada !}erante 
autoridade incompetente. 

Em 19i 8, por decreto n. i3. 040, de 29 de maio, o Poder' 
Executivo. usando de autorização legislativa, deu organ!iza~~o 
:w Exercito Nacional de 2• Linha, (Guarda Nacional e sun re
:1c1·va), que passou a ser subordinado ao :Ministeric:> da Guerra, 
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Foi uma. providencia moral isadora, porquant.ó a Guard~ 
:Nacional, no Mini3terio do Inlerior, fóra convertida· pela po
Jjticalha em armg eleitoral, sendo concedidas patentes sem 
ex1g-cnrias fie {)uaesquer requis,los óe aptidão pro{issional oll 
aiguer de idoneidade;. , , 

Determinou o § · .2° do art. 22 · (Disposições Geraes) do 
~itado decreto n. 13 .. o.rn. a admissão, dentro de seis mezes. 
contados <la publicai;ão das listas mandadas organizar, da.s re
clamações .sobre inclusão ou eu:lusão, deddindo afinal o alto 
comrnando pelo sen orgão competente; e, . o § 9º do art. t• 
())iéposiçõ~es transilorias) determinou a chamada de todos ·o~ 
offiriaP.s da Guarda Nacionã.l para serem relacionadas e. veri
fkada a sua situação na milicia. 

}~m face elo art. 2ª· (Disposiç.ões Transitarias). a 3t de 
Dezembro do mesmo annn, deveria estar prompto o serviço 
Jnieíal- do E:t:ercHo de 2ª linha, ·para e-ome~ar o norma.!. 

. Nos termos da Jellra t~. n. 20, dns. Inslrucções de f 5 de 
julho do mesmo ~nno para a commissão de or . .ganizacão das 
forças do Exercito de 2• linha para ·o julgament() definitivo da 
silua~ão dos ortieines. dn Guarda Nacional· relativamente á le
ga li dane de ~ua .silua~no. a eomm issão (delegacias nos Esta
dos) fez publicar editaes ebamando -pelos prazos d'e 30 dias 
no. Districto Federal e de 40· dias nos Estados, a exhibirem a3 
respectivas patentes para o devido exame. 

Por aviso do Ministorio da Guerra, de i de outubro foram 
prorogados at.é · 15 de novembro da mesmo ánno · os prazos 
para a apresentação das patentes, afim de serem relacionadas; 

, e, por aviso n. 88, de 9 de outubro de i 919, o Sr. Ministro da 
.Guerra, aintJa mandou relaeiona1• · toda!:4 ns patentes apresen
tadas até essa data no Departamento e respectivas delega-· 
eia::: nos El'\tados. Outrosim, mandou que fossem encaminha
das ao ministerio, para que deliberasse, as petições de dis
pensa de lapso de tempo que até a data desse aviso fossem 
apresentadas, afim de ser legalisada a situação dos interes
sados na Guarda Nacional.· 

Em r-onsoquencia de&ses actos. foi prorogado o prazo para 
-o serviço inicial da 2• 1 inha até 31. de dezembro de 191. 9 e co
meço do servito normal. Nessa <lata terminou definitivamente 
o prazo para reclamnções dos o!ficfaes da Guarda Nacional, 
quanto á sua. situa{;ão naquella milícia, não podendo mais 
serem ellas acceitas. · 

Acha- .se encerrado, como se vê, o f.rabalho inicial do 
E~ercilo de 2• linha, devidamente normalisado. · 

· . Como reabril-o, para fazer as concessões autorizadas no 
pro.iPcto? Seria recome~ar. sem um fim proximo, 11m regímen 
de liberalidades, de .graça ou favor, por largo tempo tolerado, 

. com preJuizo do rigor qne deve ser exigido na execução da:l 
1 leis militares, em bem da ordem e disciplina das classes ar-

rnn<;ias. . · 
. A ignoraneia ou o erro não podem ser invocadQs como 

Justificativa par.a explicar a não observauola- da iei, na l;ifPO· 
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lhe se desprezada. e1n regra·. mais pela indiff erenea ou de .. 
~idia dos interessados, sem · o neeessario .ze!o profissional. 
_ Por est_es fundamentos, e, por não decorrer da approva

çao d~ p_ro,lecto, n~nh.um proveito ·para a defesa nacional, a 
Comm1ssao de Marmha e GuerPa ~ . de parecer que seja ·o 
mesmo r.ejeítudo. 

Sala das Commíssões, 12 de agosto de 1920. - · Simeao 
Leal, Presidente. ~ Joaquim ·Luiz Osorio~ Relator. - An
toui<;! Nogi,eira . . -• . .Salles_ Fillw . - Ottoni M,aci.et; pela eon
ciusao. - Severi.ano · illarques . - ·Ozorio de Paiva. 

I>RO.TECTO N • 62, DE i 920 

O Congresso LegislativQ · resolve . 
Art. 1. G Fica <J Governo autoriiado a: 
a) prorogar, até 31 de dezembro do corrente anuo, · o 

prazo para o . relacionamento de suas patentes, aos· of!icíaes 
da antiga Guarada NacioJl8,l, que por qulquer motivo não' o 
1'izeram em. tempo·; · 

b) . conceder dispensa de lapso ge tempo pat:z prestarem 
novo .compromisso . de posse, pagando a taxa correspondente á 
masma dispensa. aos que prestaram esse compromisso .antes 
ou depois· do prazo estabelecido e aos que não o tenham · 
1westado; · . · · . 

e) mandar considerar legalizadas tode.s as patente~. que 
!oram ou sejam relacionadas, nas quaes existam erros na for
mula de averbação e respeotjva posse, ou . qµe tenha sido esta 
pr<!stada perante .autoridade' incompetente. : 

· Art . 2... Revogam-se as . disposições em contrario . 

. · Sala das sessõe8, 2i de junho de i920. 
pello : 

N i73 A -~ 1920 

Turiono Cam ~ 

Equipa1"a,. para todos os effeitos, o serper.te do Archi-vcl . fld. 
Cama1'a, lanuario Monteiro, .áo conservador ,do edificio 
tambem da Cam.ara, com pa·recer contra-rio da . CtJrr>:m.i.ssiío 
de Paliei.a.. · 

A Commissão de Pollcia da Camara dos Depnt.adc;s cabe 
manifestar-$e s.obre o projeoto n··. · i73, de· 19.20t de autoria 
do Deputado Nicanor Nase~e:ito: · · . 

Considernndo que o. servente do archívn da camará é 
servente continuo; . 

· Que a& - suas teaponstl>ilidadea ~9 se~~lh~pt·es '8 do 
conservador do edili.Plot 
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Que onde hn. identidade de trabnlho e responsabilidade 
deve haver a mesma categoria e, portanto, igualdade de ven .. 
vLrnentos: 

Proponho: 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. t . " Fica equiparado, para todos os eff eitos, ·ao con

servador do edificio da C~mara, o servente continuo do ar
chivo da _ mesma, Januario Monteiro, abertos, para isso, os 
respectivos crecHtos. - · . -....... -

Art. 2. º Revogam-se as disposições em cont~rio.> 

Preliminarment~. o projecto em q~estão não_ d~veria. ser 
redigido em iórma de projecto de lei; ou de resoluc;ão legis-· 
latíva, mas em fórma de projeeto de -resoluçã9 da Camara. dos 
Deput~dos, por ser materia referente á sua economia interna. 

Sobre o p'roj ecto em si, cumpre· assignalar que não ha 
. na Secretaria da Camara. dos Deputados «Servente do archivo>, 
cargo . de . que não cogitã ·o seu regulamento em vigor~ De 
entre -os servente um é designado para a ,límpeza do archivo, 
como outro é designado para'· identicas funccões na -bibliotbeca 
e os 'Oritros para a limpeza das varias dependencias ·do .eili
ficio em que se acha a Camara installada. Essas designações 
são f éitas pelo director . da Secretaria, -sem caracter de per
manencía, podendo os servenL~s designados· hoje para a lim
peza do ar~hivo, ser, amanhã, destinados a outra das depen-
dencias· da Camara. , _ 

Não ha, tambern, . na Secretaria da Caro.ara, -o logar de 
«servente continuo», mas ha, separadamente. logares d~ ser
ventes e rte continuos, tendo os. primeiros -direito de aceesso 
aos Jogares de contínuos, em caso de vaga·. . 

Outro logar que não existe na Secretaria da Camara é o 
de conservador do seu_ _edifício, do qual não -cogita o · respe
r.tivo Regulamento. O Palacio Monroe tinha, quando a Ca.
mara dos Deputados para ·elle se transferiu, um zelador, (iUe 
pasAou a figurar com essa denominação ría folha do pessoal 
da Secretaria, para os eff eitos, do recebimento dos seus ven
cimentos. Si. porém, a Camara . transferir a. sua . séde desse 
palacio, esse funecionario nelle permanecerá, sqbordinado ao 
mi~isterio a· que ·competir. a guarda do -edifieiO. 

Quanto aos trabalhos dos serventes da Camara são iguaes 
Para todos. qs <lo serven.te escalado_ para o archivo, ahi per
.ma!leca el!e momentos,. 1has, s~manas,- ou I!fezes, não são nero 
,n1a1s continuados, nem de maior compromisso ·do .que os dos 
·'rle~ais serventes. Nem ~ - exacto que elle responda pelo ar;
~b1vo. ou por qualquer falta que ahi se dê, sendo, como e. 

· um empregado de baixa categoria na 'hierarchía dos funccio
narios t!a Sec·rdari'n da Cam:1ra dos .nc~putados, .subordinado 
não 3111enn.~ ~o _director da _Secretaria. mas, ainda, ao ch~fe d<~ 
~erçao d;i areh ivo ( essl', sim, re-:;ponsf:l vel pela .boa ordem do 
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'archivo e · por · tudo qua:nto nelle óccorra) e ao che~ dos 
r.:erviços da portaria. · . 
·· Não havendo qualguer identi9a-de entre as funcçõ.es dos 
serventes e as do .zelador do edificio, improcedem, pois, os 
considerandos .com que é fundamentado o projeeto. 

E' necessario accentuar que o projecro, · denominanão, 
.-:xpre~sament~. o empregado da Secretaria da Camara que visa 
favorecer, é uma proposição de carac.ter pessoal, contraria, 
Dortanto, ás boag;. normas. legislativas do regimen político P-m ., 
que vivemos, no · qual se traçam preceitos _ger~es a que todos 
se subordinam. igualmente. · · · · ·. · 

Por e!?ses fundamentos e, ainda. por se achar em elabo
raoão um novo Regulamento. da Secretaria _da Camara dos 
Deputados, complementar do novo Regimento ~ Interno; é a 
Commissã.o . de Policia ·contraria ao projecto n:trmeró 173, de 
1920, de autoria do illustre representante do Distrfoto Fe.,. 
deral sr·. Nicanor Nascimento. . 

Sala da Commissão de Policia da Camara dos Deputados, 
12. de agosto de 1'920. ~Bueno Bran4,ão, .Presidente. - . An
drade Be=err~ 1º s:ecretàrio . - Octacüio da AUmquer.que; 
2º Secretario intêriri.(). - .Costa Rego, · · 

.PRO.TECTO N. 173, DE 1920 

O Congresso Nacional decre,ta: 
Art. 1.ª Fica equiparado para todos os eff eitos ao con .... 

~e1·vadór do edifício da Camara o servente continuo do 3r
chivo da mesma, .Januario Monteit'o. abertos parn isto .os re-
~pr,ctivos creditos. · -

Ar_t. 2.º Revogam-se as disposicões em. contiario. 
Sàla das sessões, 30 de julho de 1920 . - Nfoan1;-,. .l\'asci-

mento. · · · · 

N. J 7 5 A - 1920 

Faz ?'e1:erler ao· se1•v.ifo activo do Exe~cito Q general de divisão 
a1·adu.ado Joáo"·de Fir;u.efredo Rocha, com emend_a da Com-
mi.ssáo de Mari11ha e Gu.ena · 

·.-! 

(Do $enado) . 
. .. . . ,. 

A Commissão de .Marinha e Guet>ra, examinando 'OI pro
je~to- de lei . vindo do Senado, que manda _reverter ao serviço 
activo ão Exerci to, no posto- de general de briga.dà graduado 
o general de divisão ·graduado e ireformado João- de Figuei,.. 
rncto Rochà, passa a;. interpor o seu parecer. , ·. 

Resalta pelo minucioso estudo feito pelas Commissões 
\laquella Casa do Congresso, a füz dos documentos exbibidos. 
a illegalidade do de~reto -de 9 de janeiro -de 1918, qtie. refor-
1 :iou .rompulsoriamente aquell.e .9fficial , ·-:---. . . 
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- . 
. Tend~ nascido ~rn 7 d·e marco de . i859, \:egundo a certidã6 

a e idade que apresentou -e foi considerada authentica peio 
-Poder Judicíario da União, não poderia. o gen~l'al Fig'.:!eiredo 
Rooha ser eómpulsado em 9 de janeira de 1918~ por não ter 
ainda attingiâo a idade de sessenta annos, que a lei exige 
par~ a reforma dos coroneis do Exercito. . · 
. Na. proµria fé · de officio, enviada ao SupreIPo . Tribunal 
Militar, para o effeito de se pa.ssar a patente de refor~a1 
está .constatada. a data do nascimento no anno de i859. · . 

Releva notar a precariedade do documento que serviu 
de· base para a 1r·e.f orma -compulsoria do general Figueiredo 
Rt>chá. - . · . ·. . · . -- · 

Em U. de agosto de i 882, esse bfffoial dirigiu -ao ent.ão 
ajudante · general ·do ~ereito, Marechal Visconde da . Gave~. 
pedindo a · anlreS'S da sua certidão' .de idader que .se aohti'Va 
annexa ao 'summa:rio ·do Consellfo de Averiguaçãó a que res
pondera. para reconhecer- se cadete, um requerimento -- .a. 
cuja mafgem f.oi escripta 1,llI'la-nota, sem _data e neni assigna
tu~ em., que se diz· que. -0 referido official nasceu em .2. de 
janeiro <te 1858. · . . - - . . { · . · . · 

. 119.Sa nota. porém,. nenhum valor· jurídico tem, e qu.a:ndo 
mesmo revestisse qualquer formalidade legal, seria illidida 
pela.. ·certidão de. idade authenticada, que prevalece sobre . os 
assentamentos militares; ·segundo a ·jurisprude'ncia do Su
premo Tribuna·! Fe.deral. . (Accórdão de iS. de agosto de 1917.) 

Dir-se-ha. que ao :Poder Judioiar io ccmpeteria · remediar 
.o mal, tratando-se como se trata de uma Jesão de direito, mas, 
em .. veTdade. a reparacão por esse ramo do poder publíco, 
além de morosa e ta'rdia, teria de ser incompleta em_ seus 
etfeitos. ·, · . -

O facto de regressar · á aetividade, para novamente ser 
·compulsado, sem poder concorrer ã promoção nas vagas do 
pDsto immediatamente superior, não equivaleria ao damno 
sot'ftrido e nem se póde dizer. que fosse a reparacão correspon-
aente. · 

Assim, sendo iegitima a reversão, não póde deixar de ser 
ccr.titativa a medida adoptada pelo projecto mandando . que o 
referido· official ··regresse a0 . servico âctivo <to Exercito com 
a· graduação de general de brigada, porquanto, dias dap\>is da 
sua. reforma, lhe caberia essa graduação. por ter attingido o 
numero um entre os coroneis combatentes)' · 

O faeto de não ter concorrido ás .prcro9ções, durante a 
inactividàrla ,ainda que possa ser qualificado de prejuizo. pela. 
preteric.ão <lecoi-rente, não póde dar logar a que· ·estacione 
o tempo . e desappareca, pan -determina)fo effeito somente, o 
interregno entre 0 decreto da r&f orma e 0 que ordenar e. l'e~ 
:versão. . . . --::· 

Essa providen·cia atU~ritaria contrá . os . principioS ds 
.igataldade nerant~ á· lei. estnbelecenào um precedente ruinoso, 
·e ·alterando a· ordem das antiguidades, prejudic&l'ia a ter .. 
cetros interessados com direit.oe adquirido•. 
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· Longe de ser uma compensação justa, rapi'ssen.f.aria um 
privi!er;io injusljiie,avel. . · 

Não padece duvida que o mesmo faeto não p6cte juridica
mente produzir ao mesmo temp0 dous eff eitos eontrarios. a 
se rep.ellirem e incapazes de. cohexislir. - . 

·Si a paralysneão do· tempo de que cogita o paragrapho 
unico do projecto, é aberrante das boas normas moraes, não · 
é todavia fóra de razão que ·o oficial aproveite o interregno 
em que ·estivera f6ra da aclividade, por fOrça de um acto 
irregular,· com . fundaIPento em. documneto considerado sem 
valor j uridico. . . . · - · . 

Nessas· condicõe~ a. vista do. exposto, a C:ommissiio de 
Marinha · e . Guerra acceita ·o proj ecto-- do Senado, substituindo 
o paragrabpo unico pelQ seguinte: . 

. Paragrapbo unico. O interregno .entre o decreto que 
o reformou e o que ordenar: a sua reversão, ser·lhe-ha com.-
pulado para todos os e!!eito11 'legaes. · 

Sala das sessões,· i2 de iigosto de t920. - Simeão Leol, 
Presidente. - Ottont Maciel. Relator. - 4ntonio 1"ogurira~ 
- Joaqrdm Luiz. Osorio. - Oaorio de Paiva. - Sw~ 
Marque_i . - Soilt::~ Ftlho. 

PROJBC'!'O · B. t 75. DE t 920 

O ·Congresso .. Nacional decreta: 
Art~ 1. s Reverterá ao . service; aotivo do Exercito, no 

P-Oslo de general de brigada graduado. o general . de divisão 
graduado e reformado · João de Figueiredo Rocha. 

Paragrapbo unice. º~ interregno entre o decreto que o 
reformou e o que ordenar a sua reversão na f6rma deste 
artigo. só não ser6 computado para os effeitoa da retorm& .eom.-
vulsoria. · · 

Art. 2. e RevogamO!'se as. disposicões em contrario. 
Senado Federal, 3t de Julho de H'J.20. - .tnton'° "'"4n

ciaco de A~e,.edo, Vice-Presidenta ••. - Manoel de Alonta:r 
Gttfmt.u•ôe!, t 0 · Secretari1.>. - Ped~o da Ctt511uz P~droia, 2•· 
SeereWíio. · · 

__ ,. 

N. 212 - t920 

Fi:ea a fot'ça na114l· pQra o .eg:ef'c!cio de· t (}!U 

A Commissão de Marinha e Guerra. não. quii attentler ás 
pouderaçõe~ que ·entendi apresentar comô justificativa de 
minb.a. recusa a relatar o projecto que fixa a fQrça naval 
para 1) proximo anno' -

Preteriu confir'mar a distribuicão feita por seu mustre 
Presidente e appellou até para razões de ordem pessoal, a 
que, po11tiva1»ente, nlo. rne era dado f\arir. 
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Aieeeitei, pois, a contragosto, mais uma vez, a inournhen
cia, embora reconheça a sem .valia das opiniões que tenha de 
externar e· embora compreh·enda que, se valiosas fo~sem, nem 
por isso a Camai'a, ou antes, o Congresso, as ·tomaria em con-
sideraQão. , 

· As ini(iiat.ivas in.dividuaes .em asse:inbléas politi9as não 
· logram o fim collimado por quem as. enuncia, maximé em as

sumptos que dizem com a defesa . nacional, 9e que <leve me-
lhor eonhécer o Poder Executivo., . _,. . · -

Não se poderá .affirmar que' de fac.to as cotrbe-0a . . rriell:J...01·.· 
porquanto as divergencias radic.aes entre Ministros, dentro 
até de um mesmo quadriennio govérnamenta.l, ' são uma. prova 
<le que as resoluções, eontradizendo-se, . deixam a duvida so
bre qual ·a . mais convenier1te aos interesses dessa rnesrna de-... 
fesa . E, se ha duyidas, o caso -não téve · ~olucão adequada. ·. 

Seja. pq_rém; ·coroo fôr, o Congresso, corporação politica, 
em que-a quasi unanimidade· apoia o Executivo,· prefere sem
pre attender ·ás solfoitaçães que ·partem désse Poder; sem es
tudar. o ·Que. seria fastidioso, o trabalho qúe o Dep\lta.do ou 
Seriador, presumido tech.riico, he>u:vesse <le off erecer . ·._ -· . 

· · Inf eli2mente, · o grande publico, · que s.e inter~sa. p_e1as 
cousas· vitaes da nossa terra, condemna, ·sem querer a·uvir·- - ~ 
defesa, o representante da Nacão que se ·não oppõe ás-solu
ções ·julgadas incollvenientes, e que deveria combater· CQm os 
argumentos ·que o conhecimento teehni.co .da quesíã.o lhe pro-
poreiona. . . . - . · ~ . 

·Tudo cansa, entretanto. E cansado está o Relator deste 
parecer ~e . clamar no d~erto. Forçado por .sua situação de 
membro da Armada Nacional, a· mostrar aos seus ~ompánhei
ros de classe, de cujo C-Onvivfo· nunea se qUiZ' afastar, O in~ 
ter·esse que a defesa naval do paiz sempre despertou em seu 

·. espírito, · foi um batalhador em prol -de· idéas, que a · toda 
classe se afigurava como de realização indispénsavel, ·.para 
.qu~ correspondessemos .á nossa posição de paiz· maritimo,. ·de 
costas extensas e -.de Nação livre na li~- America. . .· . 

Houve instantes em que viu vencida a boa batalha .. · 
Logo depois se desfazia .. a miragem e o seu clamor conii-

nu.ava a perder-se no deserto. · .· · ·· · 
: Não· tem culpa a Camara. Culpa nãó tem o Senado .. Ca-

rnara e Senado ouviam os conselhos do GoV:,erno, cuja -0pi]iiãc 
deve ter pezo na resolução do problema da defesa · nacfonal. 

E com-0 correspondeu o Governo á expectativa ,da legis-
latura? .. · 

. '.E' o .que passamos a ver, de modo succinto. . . . . 
. . . Sem remontar. aos J?rim~iros dias. da Reph:t>lica, fixerjlos o 
ll1Jc10 das nossas mvestigaçoes; no anno de 1.'9'~ · 

:Po-r· lei de 14 ·de dezembrQ. desse anno foram concedidos 
cl'editos para a execução do seguinte ,plano · de construCção 

.· naval, que de\'eria ser realizado nó ·decurso de seis ·a. oito 
, anrios .: · · · · 

.. ' 

3 .couraçados d'e i2 . 500 a.· 13 . 0001 toneladas . 
3 cruzadores-cpuraçaqps qe 9. 200 .a 9. 700 :tooe)adas. 
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6 l'w.::r-Lo1·pedeiras de 4,00 toneladas. 
ti tot'[wdoiras de 130 toneladas. 
ü torpedeiras de 50 toneladas. 
:1 submarinos. · 
1 Yapor carvoeiro com capacidade para 6. uQO . toneladas . 

. , 
:Em 1'90G, quanào já se conhecia o Millístro que deveria 

substituir o autor do plano ·de 1904, o Congresso .satisfazen
do-lhe o deseJo. aliás. bem def'eridido pelo p,roprio Ministro, 
ao tempo Senador, modificou a· constituição - da esquadra, 
que passaria.' a ser assim: · 

3. couraçados - di:'l m. 280 toneladas; 
3 sr:ouh de 3.100 toneladas;-

15 dest,.oye-rs·"de ~.50 toneladas; . 
1 navio mineiro de 1. 500 toneladas; 
1 navio hydrcgraphico. -

' . 
Os submarinos ficaram ilo novo programma, á espera da 

11m typo a. fixar. . 
Em tempo de serem nrodificados, foram os dous coura

cados do programma de .. 19tM; já 2m construcção. augmenta
dos de deBlocamento, substituídos os cruzadores-coaraçados 
por súouts .e ns diversas -torpedeirª's por de'stroyers de um s6 

ÍYJlO. · . · . : . 
fPosterlornicnte, coino as grandes poteucias cogitassem 

(IP olevnr o cJmdoea.mento dos -navios d.e combate, para maior 
efi'foacia da urLilharia, cujQ calibre crescia progressiva-' 
mente, i'ul'am alteradas as· taracteristicas do· .terceiro coura
çado a construir, o qual viria sulcar · as aguas do .-nQsso 
Atlant.ico com 32.000 toneladas, ostentando no seu .bojo i2-
canihões de i ·i pollega<las ! · ' · . 

O Govoruo, resolvendo passar dá ,tonelagem 19.280 para·. 
a de 32. 000, t~squecia"'.se da capacidade do dique fluctuante, 
unico meio un que se lançára mãó pata o . serviço . dos 
dreadnouoh.ts- á falta. de um arsenal com dique feito na pe ... 
dra; de que 8c niio cogitáta em tempo opportup.o. · · 

O i·esult.ado !'oi que outro Ministro; não tendo· ·conm 
receber para o mais l~ve reparo, o: ·formidavél Rio de Jd.nei'l0. 
reduziu-lhe a Lonelagem ·para 27. 000, procurando manter 
a1nda homogeneo o grupo dos tr~s couraçadós.. · ... .. · · • · .. · .. 
- Por esse tempo foram :mandados construir tre'S mom.::.. 
tores pa'r1:1. o serviço das i1otilhas e os tres submarinos db 
programma de 1904. · .J' . · · . 

Outro Ministro verific~ q.ué não é p.ossivel ·.a existencia. 
<le submarinos sem um· navio tender; que lhes .preste ·assis'-
tenci a. e en:oommenda uni. ' ' ·~ . , 

E~ afinal, outra substituição · i;le. Ministro na mesmo· p.ec. 
riodo governamental, traz como consequencia não .ter sido in
corporado á .esauadra o terceiro couraçado, ·tido como def ei
tuoso pela diniínuição, de tonelagem, ·vendidos ao ·mesmo 
temp9 os monitores; quasi promptos .n-0s ·estaleiros ·de con
strucção .E, _.diga.se, de passagem,. couraçado .e monitores 
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. prestaram aos paizes que os aàquiriram, os mais assignalados 
, serviços. ., 

Pot uma questão de orientação· p-essoal perdeu a Ar
mada a opportunidade de v:êr concluido um programma.. bem 
traçado, cabendo ao Congresso ·tão sómente a responsabili
dade de permittir as modificações ao sab{)r de cada adminis
trador, no pres1,1pposto de que cada um tem inteira razão nos 
seus propositos, por mais antagonicos que elles sejam. 

Se assim foi. no· tocante á organizacao da esquadra, não 
menos interessante, se não de tristes eonsequeneias, é o epi
sodig do arsenal de marinha, que deveria ser construido con
comitantemente com a esquaara, ·de modo que hem a ser
visse, logo que fosse ella incorporada ao patriinonio da Nacão. 

Pelo programma de fD04, seria :fundado um wrto militar 
na. bacia . da Ilha Grande, e dentro delle · construido o· .nosso 
principal arsenal . . 

Erá um problema estudado com e~mero e profieiencia 
pelo Ministro daquella época. A sua retirada do Governo, 
além de trazer a modificacã.o nos navios, o que não foi pre
judieial aos interesses da. nossa defesa, acarretou o erro for
midavel de abandonar-se a idéa da construcção da primeira. 
e· mais , importante baso naval, fóra · do Rio, preferindo-se a 
lccalizaeão de offiéinas e diques .na· Ilha das Cobras, dentro 
do porto cominereial e movimenta~o dg Rio de Janeiro •. 

- O Congresso, que votára a autor1zaçao para a fundação do 
porto militar ·e ~onstrucção do arsenal moderno, que :a mo-·. 
derna. esquadra fatÇtlmente ('Xigiria; den.-se pressa" em satis
fazer :os desejos do Exec"Gtivo, em f906, revogando em lei 
o1'4;àtne~tarie. a . referida autorização. 

· tnfoiaram;..se as obras na Ilha das Cobras, a despeito da 
opinião. sensâta de profissionaes de reconhee~d.a competencia, 
que julgàVam deeiarr.azo~da semelhante .tentativa, mas que 
foram desattendido~ .nas ,justas ponderacões com que, pol' ve-
zes, fundamentaram o seu voto, na questão. .· · .· 

Ve!u a revolta de J9i0; com o seu cortejo de males;· de
monstrar ql,lanta razão assi.stia aos QU.e se batjam pela retirad:t 
do: arsenal para f óra da nossa bahia de Guanabara, e o Gover
no qne se .iniciava, veiu pedh· ao Congresso Uflla nova autori
zacã<> para· ser levada a termo a construcção definitiva da 
nossa prin~ipal base em um dos magnificas pdntos da Ilha 
Grande.··' .... · 

E o Con;;re5so, que déra autorização ezn 190.i, que a re-
.~ vogjra em 1900, voltava a estudaJ." o assumpto em -i9H. . 

Sob a pressão do~· acontecimentos~ · que açabavam de ·r er1r 
tão fundamente a 1\rm~a Nacional1 a Camara · remetteu ao 
Senado um. projedo conrpleto, onde s.e assentavn.m as bases da 
desejada eonstrucl}ãO, o:ue sería terminada sem sacrifício do 
Thesouro e com var!ta.gens ,reaes para. a· ef!icieneia da es-

·:quadra. . .· . · · · .. 
. .·Não quiz ·o Senado discutir 'J prooIE;!ma. Preferiu con

,ordar com· opini~es ,pessoaes, que tiJJham pezo sobre os dlre .. 
\ / 
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' 

543 
, l 

r·!pre.;; da poJitica fie· entao, e a aspÜ'ação m;udma da i\1·,rinha: 
militar foi suffocaàa. cruel e imoatrioticamente. 

Nem siquer eSS'!. arremedo cfo arsenal, que -se tentava 
) 11.'iL~IIar em '.1 nesga de terra comprimida entre o mar e a 
narte montanhosa da Ilha das C0bras, teve realidade pratica. 
tcnt!'actos, rescisões ·de contractos, inioio de obra,s, pa.ralyza
ção ·de t.udo, e afinal, nem arsenal moderno, capaz de manter 
;i e~quadra em efficiencia, nem simples officin.as de rep$ros 
dentro do Rio. · . ·- . · • . 

. A falta de or-iedação nas resoluções de qualquer Governo, 
ararreta· a perda de tempo e dos di~heiros da nação~ · ··. 

Quando se apresenta em f6co um desses problemas. que 
não podem 8er resolvidos· sem a audiencia dos competente~. 
llem a mais ,amph discus.isãf'. doê te~hnicos, fugir a essa auw
encia, fechar ouvidos a essa djseussão, e mal servir aos inter
c:::scs da Patria. · · · · · · 

O ultimo ·Ministro ãlmirante, que educãra o seu espirito 
·cm üma escola tH.l boa administração, quiz pe'k · as . CQusas 
nns seus devidos termos, · e, depois de . conferenciar ampla.
mente com , os seus companheiros numa sessão· memora.1/el 
<lo Almirantado, ouvíu de todos a necessidade da fundacão do 
porto militar., com: o arsenal qentro delle, na bacia da Ilha 
(irande. · · .: · · :: \ · 

Era, a1'ás, esse o pensamento que já. dominava ó Governo ·~ 
~m 1918 •. porquani.Q nessa. tipoca. por via . diplomatica, ene ... 
proprio pedja_· ao Ministro da Inglaterra, qu~ · .nóe fizesse:· 
e.presentar um· ]'blano d·e construccão de arsenaes · :ec,mplet.Q:',·. · 
1wr r;ão ser .mais ,possivel nem toleravel <J"Ue NMáÔ'. 3ober,znn,,·· ·· 

. que vae celeb~·G:r o seu centena.rio:, estejamos ainda a importa?- · 
do e~tranyeiro munições é armas, nav.ios, etc~ . · 

~ . "' ' .... 

Foram as ~ifficuldade em apparelhar a esquadra, .quando . .. 
1.i':emos de incorporar algun~ dos nossos navips ás ·operações 
:lt• guerra .na Europa,' que. obrigaram o Governo.. a pedir o 
plano, a que se Ãet'ere a nóta:·<le maio. E'-bem de-ver .que o 
;t!·senal complet'J, capaz de ·nos libertar da indust~ia-.estran..:. 
:::eira, não seria de fórma alguma construidÓ. ·na-'· . _Ilh~ ·das 
t.~obra.s. . , . . · : . ·· '~ ~ 

··:. S6 o ··F<lderia se:r no ponto ·anteriormente : est.üâado pela 
·Nopria firma qu'e attendeu .ao . appello do Brasil, 'Armstrong, 
Whit~~orth ~ Cº. E est.e ponto ~ica na bacia :da Il~a Grande. . 

Nao~ parece qu~ amda esteJa controverti.d{) o ;problema .da 
fonrlacão do po.rto militar e installacão do arsenal-. os· tech
nic.os e o proprioGoverno, ao tempo em .. Jfue . na ·,pasta da 
Marinha, se ::i.Qhava o Ministro que mais ·combatera .l"·â· Ilha. 
Grande. reconhecer~,m afinal que era ali o ponl~ preferivel 
m.rn a · ba ~ .da nof'::g?.. · def~sa naval. · · . · · 

_ · A situacão premente em ·que se encontra a admini'stra
'·'ªº actuaI-eom .. o arsenal inteiramente desapparelhado, obri
gada a recorrer á ind.tLstria particmlar· pa·ra reparos e peque
vas construci;õe~~ ··e aos . ~arsenaes estrangeiros ,1ar~ çoncerto; 
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de maior rhonta e g-randes c.:onstrucções, ·foi a causa da· ::yo
tação de um credito d~ 30 mil contos, destinados, princi
palmente, á conclusão das obras da Ilha das Qobras, por não 
sei· po6SiveJ esperar a construcção do porto militar, cujas 
obras serão demoradas. 

. E , em't1ora ao Relator se affigure que melhor fôra cou~ 
tinuarem a cargo da industria particular os concertos rla 
esquadra, empregados os 30 mil contos no inicio dà. constru
,cção da . ·base principal, a sua confiança na clarividencia dos 
nossos actuaes hor;prns de Governo e na palavra do titula:r d~ 
pasta da Maririba ·para quem as obras em via de· execução 
não resolvem o problema do arsenal, mas devem ser consi
deradas ·como o impulso inicial .. de um pro~amrna, fali-o 
ainda acreditar que a Marinha de ·Guerra do Brasil terá, em 
breve, ·.· a base permanente de operaçóes, que será o centro 
estratenico em torno ·do qual vae gi'rar_a defesa maritima do 
pa~. . . 

··Informada a Camara do que se tem feito e do que ~., 
está .fazendo; em- relaeão ·ao arsenal, que torne efficient.e a 
esquadra,. paSS·~lllOfr" a ~studar a situação desta e quaes as 
providencias iiidispensaveis para que ella · se mantenha em 
condições de be·m desempenhar as funcções~ que . lhe são 
commettidas. - . · · ~. ' · 

A Commissão lle Marinhà·· e Guerra tem ...... o dever de oo~ 
lher .os dados para fornecer as 'informacões que orientem a 
resolução do Legislativo, e é· no cumprimento desse deve~· 
que ·o Reiàtor transcreve as propriag palavras do Sr. Minfa., 
tro~ que fallam melhor que quaesauer outras consideracões .~ 
que.-pudessem ser feitas sobr(l o estado actual da nos,. es-
quadra: '" -

. «A decadencia do ut1sso poder naval é um factU 
lão grave que se tem hesitado em dar-lhe publicidade. 
Ae.lrn que 'se nãó deve alimentar o paiz de enganosas 
<ippareMias ~num aissumpto dessa natureza. 

-·:o meu antecessor chegou .. a declarar que a es
quadra não corresponde ás necessidatles da . defesa do ,...f.' 
nosao extenso litoral e registrou as idades' dos ·nossos" 
navios, o que, aliãs, tem por si só a mais_..:dolorosa si-
gnificação. . -'f 

. Cumpre dfaer mais que, em :vez de desenvolver-
/ se, a frófa.~acional· se enfraquece, dia ·a dia, pela re-

J,irada de navios imprestaveis, sem que outros venham 
: :<?ubstituí!-os. 

. -" .,;; ,. ' t" 1 ....... ' Ili .................. ·-. " ••• " ................... ~ ... 

o nucleo mais importante da nossa. defesa ma
r1tima consiste nos navios do programma de 1906, que, 
nem siquer, foi. completado •• ; ... . •..••••..••.... ~ .. , 

.~ ~ .. • •. • .• • • • • • • • ' • ~ • -. • ' .. • • • • • •. • • • ~ • • • • • • ... : • .- • " .- ' - ,;. ..... • • • . r 
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_ . :\Ias o i.:roprio ~aterial do pl.'ogramma de 19()6 
esla a esgotar o periodo normal de sua resistencia. "· 
mesmo novo, já não satisfaria em nossa época. Dah:l 
para cá os prGgi'essos feitos nos navios e nos arma

·mentos sã.o verdadeiramente assombrosos. 
Os submarinos, ·que se achavam então na infan- · 

eia, tomnra.m tim degánvolvimento tal que, si não mH
daram o caracter da guerra naval, alteraram . todàvia, 
profundamente as suas condições. . 
···· .. ····················· · .. ····~··· · -··········· · ·· 

Com quanto a situação financeira· aconsellie a 
maior prudencia ·na decretacão da despeza, não pode
mos permanecer. indiffer~ntes ante a diminuição· do 
poder da esqtiadra e · a;nte ;;\. inferioridade mani fo<;~a 
em relaç'ã.o. a qualquer esquadra modernl!.~. 

. . 
Por e~tes curtos periodos litteralmente copiados .la in

lroducção do relatori(), e pelas anteriores consideraçõ~s eú1 
torno do caso do ·arsenal, tem-se a triste impressão de que 
em materia de defesa maritima estamos completamente de:-;-
appa.relhados d~ qualquer material. . · 

Pàra o arsenal,. si não foi resolvido -0 problema . . como · 
melhormente entendem os technicos, pela construccão ur
gente do porto militar, fóra do Rio, alguma cousa está s~ndo 
feita, e ficou registr~ â · promessa de que a sahição com-
pleta virá, dentro em . breve. . · 

P.ara a esquadra, não ha solução a.Ssentada, hà a deela
ra(::ão· de ' que não podemos permanecer indiff erentes ante a 
rliminuição. do seu poder. . . ' . 

Qual a · .. organização de uma esquadra moderna ? 
Qual a mais conve_nient.e aos interesses do Brasil 't 

Estas perguntas só deverão ser. respondidas pelos· pro- · 
fissionaes e tccbnieos. préviamente reunidos em õonselb.o, 
de eujas deliberações não- possa o Governo. a seu talante, se 
afastar. · . . · 

Seja u-m Conselho de Defesa Na~iona.1, de que façam 
parte elementos militareg e pol,tieo!, séja um Coneelho de 
Aimirantes, com liberdade para. ouvir tantos quantos possam 
f)pinar sobre o importante assumpto, o que resalta aos olhos 
oos que se interessam por problemas de tal natureza, é que, 
snm um programma anteriormente discuUdo e approvado e 
qi1P. venha a ser cumprido até o fim, não ha probabilidade de 
uma. -organ12ac5ão effioiente para qualquer. esquadra !;\ con. 
st.ruir . .. . 

Si houvesse- o r~speitQ- ás deliberações de uma assem
hléa de technicos, hão ter~amõs che~do ao .r~sultado -depr~
mente para os nos:Sos ered1tos de naoao mar1tima, de possuir 
uma esqua~ra nova. servida por um arsenal ieontemporaneo 
da guerra . do P~S'UªY. 

e. -Vol. V. -35 
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Si existisse o Conselho da Defesá, instituido 1/galmente, 
possuil'iamos hoje o terceiro drednought, ven<li<!o pelo Gover
no, sem j11sta causa, e á revelia da opinião da Armada Na-
cional. ·· · . 

Ore ado E: er.u f unceiouamento esse Conselho, não aéom
.panhariamos, entristecidos, essa.a marchas · e -contramarchas 
na construcção do arsenal, . tão pernio.ioaas ao8 · interesses mi 
nossa Marinha de Guerra. .. . · . 

E', portanto, inõispénsavel : cr~ o orgão ,i-.egulador da 
nossa defesa naval, que venha estabelooer os principias den
tros dos quaes deve ser· constituida essa defesa, tendo em at
tenção não só qs proS'I'essos. da arte militar; como tambem a 
politica naval que 0 Brasil .preçisa de seguir . : · 

O Relator, entende, portanto, que as opiniões individuaes, 
· por mais .respeitaveis, não de'vem .prevalecer si . não quando 
vencedoras no çonselho dos tecbnicos. . ·. · 

PoC.em-se defender com calor, com alma;· proposioões que 
parecem axiomas, e:. no embate das idéas. no curso .das dis
cussões, . apparecer . o argumento, ode que nos não haviamo~ 

. apereebid~ a contrariar conclusõ~s a crus ·chegaram ,os nossos 
estudos.· · · · ·. 

E ' o _caso, por exemplo,~ do almirante inglez Perey Scott, 
· que na. manhã de 5 de junho de 19!4, sobresaltou Londres 
com a publicação de uma carta, ·na qual se ·propunha ·a de
monstrar que os · submarinos (ileram desappa'l'ecer completa
mente a utilidade dos. navios, que na'Vegam ·.·unicamente . na 
superfície. · · 

· !mpres·s-ioniido com o resultado. occasional ·cios exe1•cicios 
da esquadra ingleza no verão do axnro · anterior; asseverava 
Sir Percy··Seo.tt, em resumo, na sua carta, que tão fundamente 
abalou o espirito publico da Inglaterra·: a). nenhum coura
çado. ou .transporte ousará approximar-se de uma costa de
fendida por · submarinos; b) os sui:>marinos, pelo ·contrario, 
poderão penetrar em qualquer porto, por bem defendido que 
seja, e l)Õr a pique os navios uelle fundeados; e) todo navio 
de superficie avislado .por úm submarino · é navio perdido; 

.. d) portanto, todo o diilheiro gasto com, couraçados é. dinheiro 

. deeperdica<lo, visto como os submarinos bastarão para de
render as costas inglezas de qualquer . invssj\o. 

'A justa fama -de que o illustre almirante -gosava nos 
circulos navaes inglezes foi causa natural da ceuleuma levan
tada ·em torno de proposicões tão firmemente . enunciadas . 
O~ . grandes orgãos de: publicidade, .en~e . o~ . <F;!aes o Ti'lll;es, 
emprehenderam ·desde logo 0 combate a acçe1tacao de theorias, 

. , que a pratica não havia sanceionado plenamente, e aconselha

. ram . a discussão . para que todas as poniões apparecessem, 
francamente, ·sendo i?i.dispensavel que se. s.alvaguardasse o es-, 
pirito dos leigos de no.c;ões erroneas, · que, .em assumpto · de ta: 

. . . - ~-----· ··· -· 
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natui:eza., seriam .e::s:tremamente perigosas. ó accescenlu....-a o 
importante orgão de publicidade: 

4:0 perigo das theorias, . como a de Sir Percy Scott, 
é que ellas podem ser · aproveitadas uor utG.pistas Pº'" 
liticos, que se não detêm a examinar- o valor · .technieo 
çla theôria e que se servem ·della. como meio de pro
m~ver os seus · planos de reduccão .. da forca nayal. do 
pa~.~ . 

Por mais frizantes ·que .tenham sido os factos passados 
nos exercicios do verão de 1913, delles só se poderia tirar ·· 
a conclusão ·.de que 0 progresso dos subma~inos,. conjugado 
com o· desen\.·olvimento da aviação, causava no momento uma 
revolucão na guerra naval. E por eff eito mesmo dessa ,evo
lução_. por que não acreditar ·em· novos moldes na eonstru
c~ão ·dos couraçados, . de modo · que elles reagis~m oontra o 
torpedo e o avião ? · · . 

· . Mas na. pro,pria carta que ta~ta discussão souba p.rovooar, 
qualguer espirito meditado irá encontrar pontos !racos, de 
facil refutação e que servem de prova evidente .de que a in- · 
telligencia h1-0i<la. do grand·e marinheiro ·inglez soffreu um 
eclí-pse . momentanE}ó ante o .. _resultado impressionante dos 
exercicios, a que acabava <le assistir. ' .. . 

Si não, vejamos: uma esquãdra não se póde occultar aos 
olhos do~ aviad<;ir; um submarino póde dar ataque decisivo 
em i)leno d-ia; os. officiaes~ de marinha não viverão mais 
sobre -a superficie dos mares; faça bom tempo ou haja tem
poral, assignalado um navio por um avião, uma flotilha de 
~ubmarinos se incumbirá de eneontral-o, mettendo-o a. pique 
e fazendo-o afundar com toda a tripulação, a quB não .pócte 
prestar soccorro. 

· E' este o quadro . pintado pelo almira.Ilte Scott, ao qua! 
faltam· as vivas côres do ~ue fez uso o seu pincel. · · 

Certamente aos es.piri1l(ls que não querem raciocinar, -pa
recerá possivel que as cousas se passem pelo modo previsto 
na carta de . que se occupou a. iJnprensa londrina. 

Mas, reflectindo, ·chegariamos a este resultado: si o sub
marino fez · <lesapparecer o navio da superficie, de~appareocu 
a guerra ~aval, porquanto., . para. ser vcitorioso nells, é pre

_,, :ciso que ~a.já batalha, e entre submarinos, que se escondem, 
a luta não será possivel. .. . 

De mais, si as Ucões da e:xperiencia. demostrasaem Que · 
as Nações· ·.deviam' constituir as suas frotas unicamentei oom 
submarinos~ cabiriamo-s· ,num circulo vicioso do qual sa
lliz-iarnos com a volta. ao r~gimen dos grandes deslocaml!intos. 
Sim, :porquánto Jião havendo navios de superfie.ie n atacar, e 
não podendo os. sub1q_arinos, .uma vez immersos, dar combate 
uns aos outrost a necessidade da luta fal-os:..hia emergir para 
l)Ôl' em acção o canhão, de que cada um delles estivesse oon-. 
Yenfont~IIiente armado. · · . · 
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Ora, um navio de .pequenas dimensões~ soffre duramente 
navégando em ·mares agitados. Corrige-se o defei to augmen
tando-lhe o deslocame!lto e cedo attíngir-se-hiam <limensões 
taes .que a. immersão seria impossivel. . 

Chegariam os, assim, aos cruzadores e, logo depois, . aos 
couraçados.· . 

Este raciocinio, que termina pela affirmacão d-e que· uma 
:frota, como um exercito, -deve ser composta. de todos os ele
. mentos .que podem dar · a vfotoria, unico fim da gµ.erra, vem 
iliustrado em um dos livros compulsados pélo Relator, com 
ebte exemplo : · 

<~Au· -temps de la marine à voile, il y avait des 
vaisseaux, des fregates, des eorvettes, des bricks et 
<l·es brulots; il n'est .iamais venu à l'espri.t d'~ucun . 
homme de m.er .<le cette époqu~ de composer. une flotte 
rien qu'avec des brCt.lots, sous pretexte qu'un . seul 
d' entre eux .pouvait. incendier un Yaisseau à · trois 
ponts de cent vingt canons, navire capital de la 
vielle marine .~ 

Sir Percy Seott, a quem temos a ousadia. d-e oppôr estas 
considerações, aliás, ·lidas em· oriticas nava'es de justo renome, 
desloca a quesf.;j,o, quando procura fazer o confronto entre. 1J 

couraçado e o submarino, para dar a este a preponderancia 
na guerra. . 

A luta não se trava entre o couraçado e ó submarino, 
mas sim entre o canhão e o torpedo. E, si contra o canhão 
não se levantam oocusaoões, a questão cifra-se em dar á 

·. r>lataf orma quo o sustenta, que é o couraçado, a estabilidad·e 
nooessaria contra uma explosão submarina. 

Si as obras vivas de um couraçado não são até este· mo
mento bem defendidas contra essa explosão, nada affirma que 
não venham a sei-o nas construcéões futuras. ' 

Si -o tol'pedo possue. hoje em· dia, ef ficacia. que não pos
~ uia anteriormente, defenE!amos a parte immersa do courai;ado 
contra cs estragos que elle causa. Sendo o deslocamento do 
navio uma funcção de pesos, não será difficil sàcrificar um 
pouco os que proveem do raio de acção, da velocidade, em be .... 
neficio da maio-r segurança das obras vivas. 

Restringir, para os navios de combate, o raio de acção, · 
ou a velocidade, conserv·ando o mesmo armamento poderoso da 
& ctualidade e a mesma defesa couraçada nas obras mortas, é 
obter o meio de dar protecção âs obras vivas contra a explosão 
do torpedo. .. 

Jogando, pois, com os pezos, que constituem o desloca
mento, chegará a engenharia a tornar, positivamente, menos 
-para recear a explosão do torpedo. · 
. ·. A celeuma. levantada -pela .carta do · almirante Scott; dous 
mezes antes da conflagràçãc., ·subiu de ponto com os primeiros 
torpedeamentos no com.eco da luta. 
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Mas; si -OS fMtos observados nos exercicios dó verão de 
1913, na Inglaterra, não tinham sido ainda convenientemente 
<·st.udadcs..: de :qlOdo que re~ediassem o rr.ial que elles apon
favam, nao ~erm para admirar que, em 1914, os submarinos. 
qu~ progr<:?~1ram na .c_onstrucção2. conseguissem torpedea_r com 
mmor fac1hdade navios que nao melhoraram a sua defesa 
contra o torpedo. · · -

Até que ponto; porém, devemos reconhecer a efficacia do 
torpedo na guerra 1914-1918 ? - - -

Foi elle, ou antes, foram os submarinos üS vencedores, no -
mar? - . -

- -

Desappareceu a necessidade do- navio de combate -pela im-
possibilidade de exercerem o domínio do mar ? , · 

O espirito publico na Inglaterra estava ainda sob a funda 
impressão das palavras do almirante _ Percy Scott, -dignas de 
maior attenc~o, porquanto fôra elle o defensor dos çouraÇados
de grande deslocamento, o organizador dos tiros de precisão á 
grande distancia, o ref m:niador _ da tactica das esquadras, ten- -
do em vista a melhor utiliza~.ão da artilharia de grosso calibre, 
c:uando a 22 de setembro de _1914,. um triplice. torpedeamento, 
::ecorrido nas costas hollandezas, veiu augmentar a seDBação 
f]ne taes declarações causaram, por parecer que os factos con .... 
firmavam os prognosticos da celebre carta á imprensa , de 
Londres. 

1'res cruzadores-couraçado~. Hog1lte, Aboukir e Cressv. da 
marinha ingleza, acabavam de metter a pique uma.· emba.rca
<:.ãc, que minava as . costas hollandezas, quando uma violenta 
l'xplosão produzida à prôa do Abau.kir, lhe causou a pe!'da. 
immediat.a. Porque- se acreditasse que a explosão proviera do 
d-roque de uma mina, o Hoaue e o Cressy entregavam-se ao 
soMorro dos naufragos, quando o mesmo submarino torpedeou 
o Hogne e, posteriormente~ o Cressy, sem dar tempo a que elle! ' 
1 llnhecessem a cansa do desastre, que os vict.imava. 

Estudada, porém, a situação, com cnlma e desejo de re ... _ 
~ olvel-a, evidencia-se que não houve na acção do submarino 
.al"lf~mão, de resultado tão efficaz, a interferencia de um meio 
nnvo, infallivel, para destruição por torpedo. 

DG facto, os tres cruzado~es pcliei~vam os m~res acom .. 
p:mhados, de uma flotilha de destroyer__s. para cobril-o-s contra. 
a acção dos submarinos. A's 6 horas da manhã· essa,, flotilha. 
»handonou cs cruzadores á sua propria sorte. A's 7 horas. era. 
pof5ta a. -p.ique a embarcacão, -que· minava as oostas, a· uma. 
rl istancía de 5 a 6 mil metros. _ _ 

Em vez de contínua:rem o seu rumo, os cruzadores qui
z1H·am vêr de perto os estragos causados por sua artilhari~ e, 
apprcximaram-se do Jogar do naufragio, naturalmente nave-
.j·ando com marcha reduzida. 1 

O submarino, que aguardava o mamente· favo-:ravel para 
a sua ac~ão,-- viu a principio o afastamento dos destr01.1ers, 
depois a reducção da. velocidade, -e aproveitou· o ensejo para 
J'erir de morte o primeiro f!'a-Vio. 
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Os outros dous julgaram que se t ratasse do choque de 
uma mina. · 

-Os soccorros prestados ao Aboukir foram a .causa da perdn 
<lo E.ogue e do Cressy, facilmente to:rpedeados, porque pa
raram na zona perigosa e porque, pela confusão estabelecida, 
desappareceu. a vigllancia- indispensavel. 

A perda do Aboukir foi um acontecimento ordinario de 
guerra, mas a dos outros dous resultou de um erro de apre
·ciação. O .almirantado - inglez bem comprehendeu esse erro ·e 
fez publicar um communicado, pelo qual ~commendava que, 
em futuras operações, o navio de esquadra, avariado por mina 
ou exposto aos ataques dos _submarinos, deveria defender_,se 
por seus propríos recursos. On ne doi.t, dans aucun eas, nuire 
á la situation militaire àams le but· de sauver des survtvants. 

A acção submarina de máior brilho foi, portanto, exe
cu táda em vistà de eircumst~ncias e6peciaes·, nas quaes · pre
valeceram os erros,· a . que se fez referencia anteriormente. 

, · Os torpedeamentos de outras unidad~s · de êómbate no . 
~ curso da grande guerra são factos de todos os tempos. · 

E o maior numero delles explica-se 'pela duracão . das 
operações e pela~ ·proporções extraordinarias do · conf1Jcto. 

besde que o torpedo foi inventado, seja lançado em su
perficie ou em immersão, o . navio por efle attingido é um 
navio perdido ou, pelo menos, sériamente damni:ficado . 

A guerra .de 1914-i.91.8 apenas ratificou o facto. Mostrou. 
entr.etanto. que são as gr::i.ndes- unidades de combate que ven-
cem· as batalhas. · · · · 

-_Affirmou, mais uma vez, que --0 doJDi.nio dos mares é 
tu.do na B'\)erra moderna: E ensinou novos me.t.hodos para a 
destruição doe: submarinos, em vez de dar-lhes a 'supremacia 
contra os navios de superf.icie. . . . 

E' bem verdade· .que as minas semeadas com ·intensa pro
digalidade no mar do Norte e e. a~ão. dos submarinos alle
mãc~. !mpediratr.. e. liberdade de navegação da esquadra in
p:Jeza, 11ue se viu forcada a permanecer vigilante, mas inertf". 
i1as ·suas base~, por longo espai,:.o de tempo. E' bem verdade 
que os submarinos expulsaram lambem os drea.dnoughts !ran
cezes e italianos do Adriatico, da mesma f6rma por que pren:-
. dnram os inglezes no fundo dos seus portos . _ 

Mas não menor verdade é· ta.mbem que a possante · marinha 
de gi.1errn anem'ã, vigiaaa :pela tenaz e póderosa adversaria . 
não !Se avori.tut·ava a sahir da sua prop:tia· inacção para :prot~
ger .o iwn t.ommerciõ e salvar a situação, cada vez mais cri-

. tica, dos seus exercitas, das.· populações civis, . apertadas em 
· um 'hloqueio, que as. levavct ás portas da fome. , 

· Foi a esquadra de sup~ficie, que, embora fund~ada em 
Scapa Flow, serviu de cobertura aos navios de commercio e 

··-ao~ de g'l.H~rra, de pequenas· dimensões. que ·protegiam os pri-
meiros da ac4'.ão submarina.. · · 

.Foram n.âvios de superfície que fi~ra.m desappa1·ccer rt~ 
todos os mares o pavilhão da Allemanha. 
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A efficacia âas esquad:ras couracadas não é assumpto, 
pois, que possa ser controvertido. . . · 

E si a esquadra íngleza, perturbada na sua. acção pelas 
minas e pelos submarJnos, não exerceu. de faieto, o domínio 
dos mares, na l\Ccepção verdadei~a. do · termo, é · indul>-itavel 
que manteve sempre nelles a: supremacia, o que lhe bastou 
pai:-a. o bom termo das suas . operações. · 
· A despeito · da utilização, em. grande Bscala, ·"'do torpedo, 
nas investida8 ·aUemãs pelo má.r do N orle; a despeito d~s de
cl arações dos 36US estadista"s de que a destruição, em larga es
cala, dos navios de eommereio iria ·forçar a Inglaterr& a pedir .· 

. a paz em poucos mezes, a guerra .continuou inex-0ravel, e a 
Allemanha -sentia, dia a dia, o. arrocho aspihniante · do blo- . 
queio m:µ-itimo, tJUe lhe tõra imposto pelas Nações alliadas. · 

Conheeerido, . embora; a: inferioridade numerica <la · sua. -< 

esquadra, em relação . ao a~versario, a Allemanha . sentiu . a 
necessidade <l:e fazer a te'ntativà de forçar esse bloqueio, como 
um .meio de animar. as suas bostes guerreiras, que não com
prehendiam ·a inacf}ão de esquad~a·s, custosamente· construi.:... 
das para o un~co· fim de se baterem no mar. . . . 

E para desmentir as -previsões de Sir Percy Scott de que 
nenhum nayio àe guerra se atreveria a appr-0ximar-se de 
uma costa, onde pudessem actuar os··submarinos, ·ai Allemanha 
enviou uma. devisão de sua esquadra. em dezembro de . i9t4. 
á costa oriental da Inglaterra e bombardeou as cidades for~· · 
tificadas de· Scarborougb., Hastlepool e Whitby, produzindo 
C'Stragos materiaes de mo·nta e_sensiveis perdas de vida. . · 

. . . Por sua vez, a Inglaterra quiz provar que o seu illustre 
almirante, .ã quero á marinha. devia inolvidaveís servieog, mal 
fir.era em lanca:r nos . mêios politicos do paiz a d-uvida ·aobre 
a efffoacia: -Oas naVi.os de combatê, ""'<l\te sempre foram os ga.
r:mtidores _ da sua ihdependencia; ·e, nesse mesmo mez de de-
7.Ambro.· levou a cabo ilm a.tattUe aos estab~leeimentos mtuta
r·cs de Gv.xbaven, por ·mei.«' ·de destroyers, cruzatlor~ Ugefros, 
snbmarjnos e hydro-aeroplanos. :. .-

A relativa . facilidade com que . !.oram b'ombardead!s as. 
1 res cidades . inglezas-- animou a · esauádra allemli a novas 
supresas. E P.m 2~ de janeiro de 19i5, os eruzad~s Dttr
flin(Je?', Se,,Jdlit>::, Moltl€e e Blücher · e· um certo numero g ... 
deetrnuers dirigiam-se para as -~eostas da Inglaterra qua.ndo; 
percebidos pela ·esquadra ,do ·almirante ~eatty, foram for
rados a acceitar combate. dê que .sa:hiu victorioso o· pavilhão 
rJn Inglaterra. . - . . . . . . .. 

_ Esta bat&lha, que · tomou o nome <le Dogger.:....Bank, foi 
'.1m~ dura liccão ·para a Allemanha, uma confirmação para o 
valor primacial da artilhar ia ·nas guerras .navaes. e uma de-
mrmstrae.çãô pratica de que a defesa principal 'das eosta.s 
1's!á na esquadra, que cruza no me.r. 

Mas· ond-e fieou melhorm-ent~ aS'Segurada a sµpremacia 
rla. nri-ilhãrin nn A'lJ crrn. e conseguintemente a. efficacía dos· 
na\'ies de grande deslocamento, foi na batalh~ da Jutlandiat . 
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ti·avada. no mar do Nortü. entre o· grosso ·d.as esquadras in
gleza e allemá. do commando dos almirante JeHicoe e v<m 
Sr.:heer. em 31 de maio de. 19H5. 

Não cabe nos meldes deste relator'io fa:;o;er o historico de
. talhado da roemoravel peleja. Vejamos, porém, os reaultados 
da luta, no que concerne ao canhão e ao torp-edo. 

No primeiro encontro, os inglezes lançaram 3~ torpedos,. 
·d.os ·quaes >C"in.co. attingiram o alvo. Dos cinco navios torpe
deados, só um cruzador ligeiro afundou. Os· outros quatro 
não foram destruidos. · - _ 

Os aHemães lançaram HO toroedo-s e conseguiram, tão so
mente, afundar- um destroyer e avariar o -couraçado Marlbo-. 
rongh, · que foi posteriormente -concertado. · 

A artilhat>ia .a.Ue.mã, entretanto, inutilizou com ·o tiro drns 
seus canhões tres cruzadores ·ele !batalha, tres .-c.ruzadores cou
raçados, sete destroye'f'.§ e .p~ fóra ·de combate tres coura-
çados. .tres -cruzadores e cinco àestTOyers. . 

No segundo e:r;icontro, os·· íngiezes lançaram, de 25 a 30 
torpedos. produzindo a perda de dous navios, e os aliemães, 
que tanto enalteceram os prodigíos1>s progressos da.. arma sub
marina, não 1anç..a:tam~ nes!:1.e seguµdo transe ·da luta, nem um 
to~o! ·· . · · 

-O en~inamento que te póde tirar ·da. maior ·batalha. naval 
da. conflagração é ·que o torvedo não foi a árma principal, os 
seus resultados foram rµediocres, en · un m,pt, l'i:afluenc_e- .ta
ctiqU..e de la torpille a · depassé les efects pratiques de cette 
ámne, de 34 de mai 1916. . · ·· 

O almirante Jelicoe confessa. o seu espanto, e o dos · 
seus commandados, ·pela relativa facilidade eom que Qs 
.navios se livraram do choque do torped:0, cuja trajectoria era 
perfeitamente visiv-el. · · · 

Não se póde, com segurança ainda, affir.mar qual o nu .. 
mero de urudades da. marinha allemã perdidas ·ou inutiliza<ias 
na batalha da Jutlandia. · 

Presume-se qúe dous couraçados, quatro cruzadoras, 
einco destroy'l'es f.oram postos a piqu~ no momento <la acção; 
tres eruzaàores de batalha ficaram inutilfaados em conse
quencia. de grossas avarias e varias outros oouracaàos e oru
.zadores tiveram de eoffrer grandes conõ"ertos. 

· Estabeleoeu-se até a duvida sobre quem seria o vencedor · 
<ia memoravel ·batalha.- . · 

E o almirante inglez bem responde a essa duvida fa
zendo notar .que, após o f êito da. Jutlandia, a. frota allemã I_J.ã.a 
se animou mais a sahir do seu fundeadouro. E pergunta Sl é 
assim qu.B procede uma armada vfotoriosa: princi:palmente 
~quando· a nRção soffre as conse-queneias <le um b1Qqueío, que 
a asphyxia, dia a <lia. . · · 
· Os factos desmentem, pois, a affirma.ção do almirante. · 
Scott. 

Quer se· -estude a batalha de Dogger-.Ba.nk~ quer se. apre
~iem os . feitos. da de J~tla.ndia~ quer se reeorde. v. c9~te 
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naval de Falklan<l, em aguas da Ameriea do Sul o que re
Sãlta é -que em todas essas m;:imorav~í€ pugnas foi o canhão 
o elemento decisivo. 

Honra, pois, ao almirante Percy Scott quado na acti
vídade_ da .sua gloriosa vida militar, propu~aya ainda a eon
struC-Oao dos grandes couraçados para a maior efficacía do 
tiro á distancia.. · 

Si _as, suas previsõe~ não. ~oram reali.zadas em ·pleno com
bate, si os nav10ª de superfic1e conseguiram bombardear as 
costas de cidades f ortiffoadas, si os submarinos não penetra-
. raro em portos bem defendidos para auniquilar as esquadras 
nelle.s fundeadas, ·si, ao contrario, nos annaes da guerra ficou 
re~istrado o feito herofoo de Zeebrudge e .de Ostende, no qual 
foi levado a termo o engaTrafamento desses portos e a destl'ui~ 
j)âQ das duas ma.is iperi,goeas bases allemãs, a conclusão a ti
rar é que a guerra submarina, preconizada pelos militares ·e. 
politieos do . grande Imperfo Central, foi antes uma farça que 
um meio _proficuo de veneer ba.talbas. 

EsSâ farça, entretanto~ tomou as pMporções de tragedia., 
no que . concerne ao· an.niquil&nento do commercio rna.ritimo 
dos alliados. Mas, ahi, a Allemanha não fazia a guerra. Entre

. gava-se, antes, a simples a.ctos de pirataria, que repugnam á. 
eritica militar. . · · 

Acompanhando as diversas ,phases da luta contra o com
mercio, tem-se ainda a impressão de que os resultados extra
ordinarios obtidos provieram da ausencia .completa de uma 
defesa racional, por ·parte dos navios mercantes, entregues á. 
sua propria. sorte, em longas viagens, por todos os mares. 

I..1ogo que ·as Nações amadas e os neutros oomprehende
ram a necessidade de armar ·as .unidades empregadas no eom
mercio de meios de se defenderem .dos ataques de submari-
nos; logo que, outras medidas complementares foram toma
<las. todas no intuito garantir a. livre navegação; logo que foi . 
efffoientemente organizada a offensiva contra os submarinos 
e methodicamenle. praticada a dest.ruioão · das minas, a situa
oão :modificou-se de modo tal que desappareceu de todo o 
receio de ·vir a ser entravada a acção commercial ·dos diversos 
!lOvos do mundo. . · 

Esses meios de .defesa consistiram ua orga~iza01,o ·de 
comboios convenientemente escolt&doa por dlJ.stroyer& e cru~ 
zadores, 'na camouf'lage dos navios, no emprego de appare-
1 hos · fwnigeros, para escondei· o rumo e na dragagem de mi· 
nas, tão profusamente distribuídas nos caminhos da nave-
gacão. · · 

A effensiva, que tanto mal cansou aos submarinos. fi
cou a 6argo de navios-patrulha, de pequeno deslocamento, 
que varriam os mares em todas as direecões, e sem dor 
tregu~ · ao a.dversario. · 
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. E o avião,, que .. o almidante. Scott conjugára ao· subma
rino para. a destruição dos navios àe · ·sunerficie, foi antes 
um auxiliar poderoso na destruição do :iroprio ·submarinC>. 
porquanto era elle ·que, das alturas, o avistava, causando-lhe 
a perda, por meio de ataque á granada, "construi;:la para ex
plodir· em determinadas profundídades ou por aviso ao navio 
que patrulhasse o local. · · . 
, . Junte-se a tud9 o aperfeicoamento , de apparelhos .ie es
cuta que, oollocados .em qualquer navio, assigna.lavam a ap-

. . proximação· dos sub,mar.inos, e cozriprehende-se o ·biuf( do al
·. mirante von lroltzendor.ff, . quando, em . memoria\ . remettido 

ao ohanceller .do Imperio, dizia, em f2 de fevereiro de t916, 
que a nova guerra submarina. dispunha. de taes meios . de· 
acção que, a .despeito da defesa iniciada pelo. inimigo, a Ingla
terra veria a sua tonelagem diminuida. por tal fórma . ·que, 

,no maximo dentro de seis mezes, serie. forçada· a assignar 
·a paz·. . . . . . . . . · 

De . facto, a cifra espantosa a que aseendin.m ·os torpe
deamentos. cau8ando a perda de àvultada tonelagem das 
Nações alliadas e . das neutras, antes ~o emprego dos meios de 
defesa contra a barbaria, que recolhia ao ' fundo · dos mares 
inestima\•eis riqµczas . e immolava innocentes, justificava o 
memorial do chefe do Estado ·MaiC>r Allemão. · · . 

. Depois, porém, .as cousas modificaram-se por fai .f órma 
que o Ministro · da Marinha da Franca fazia a dec~racão de 
crue de fevereiro .a, abril de i9i8 circularam na znna. perigOsa, 
.ónde as .perdas. havia . poucos mezes, eram pesadissimas, 
3. 723 vap0res e 788 navios á vela, et aucum: d' entre eu~ n'a 
été coulé. · · . -r · 

Pelas medidas de precaução pomas .er:n pratica foi pos
sivel a organização no theatro das operações do formidave1 
exe~ito americano, . que transpoz os mares a. despeito da .te
nacidade com que os submatin(ls .procuraram evitar a sua·· co
participação na luta, -e possível toi tambe~ que viessem em 
auxilio das metropoles as colonias a.fastadas e dispersas por 
outros aontinentes . , ·. 

· Desfeito o pesadelo . da campanha · eubmarina, ficou da 
grande confiagraÇão; em assumpto naval, o ensinamento, 
que jâ vinha de guerras anteriores: para vencer no mar é 
:preciso exercei' nelle, se não o dominio, ao menos a . supre-
macia. ·.. · . . . 

·As esquadras do futuro devem, pois, ter a mesma orga
nização das de hoje: navios de linha .de· combate, isto é, cou
raçados de -pesada artilharia. cruzadores, destrpyers, ~b-
marinos, serviço de aviação. navios mineiros. · 

A :mica mudança que a guerra autoriza é a fusão do cru
zador e . do destroyer tormando um só typo de navio, · capaz de, 
ao mesmo tempo, esclar~cer as esquadras e protegel,..as ean-
. tra os submarinos. . 
· . ·A:..· Franoa., .pelo' anniquilamento ·. do. :poder· naval da Al-
1emanha, não sente necessidade de iniciar grandes constru-:-
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cções, mas :procura refazer-se para tomar posição entre as 
uotencias navaes. 
· A Inglaterra m.antem em suas mãos o sceptro de Ne-
ptuno. Aguarda os acontecimentos. . 

Os Estados Unídos voltaram da luta com a pr~oc1>upai;ão 
cte engr.anclecer o . seu poder naval e os seus estaleiros estão 
r·m plena actividade. Em 1923~ a sua esquadra estará accre
scida. de 27 formidaveis navios de combate. o menor dos 
qunes deslocará 27. 4-00 toneladas e · o maior .13 .500. 

E' olaro que a Inglaterra não permittirá qu~ ·se des
loque a sua posição · e acompanhará a . grano-e Republica . <10 
norf:e nessas cari ssimas,, construcções. ' 

São nações que lutara~ ~ que saberão aproveitar as 
li~~es da guerra. Estas -indicam o navio de grande desloca
mento como o factor · decistvo nas. lutas maritimas. 

0 prograi:nma de cada naf}ãO depende de· duas condições,· 
a ella.s peculiares : a politica naval, que precisam seguir, e 
a situação dos seus orçamentos . " · 

Qual o programma para o Bra.SiJ? . 
Considerando. que vivemos na maior cordialidade com 

os povos do continente, não ha motivos ·:para $feeple-cltase . 
em materia de ccmstruccão naval . . 

Devemos mant.er o equilibrio das nossas forças de mar 
corri as das outras -duas grandes Republicas da Ameriea do 
SuL , ......_ 

Passou o tempo da diplomacia reservada. . 
E ás claras podemos fazer aeeOrdos. Que servirão para 

manter a pa7.., á cuja sombra .flore~am as nossas iin.d!ustrias 
~ se ·desenvolvam as nossas fontes d€ riqueza. 

Esse equilíbrio evita o desequilibrio orçarnentario. 
E' preciso, porém, que o equilibrio se esta.bele,ç.a entre 

forças de valor militar efficientc. E ·ctessas forças não ÕiS
r.omos no momento, nós brasileiros . 

. Parece, talvez, uma. in\}ongruencia ·pedir o· auginento do 
nosso poder naval. justamente quando preeonizar;nos uma. paz 
r:ura-doura entre ·as nações . do continente. .. .. 

E' ai.nda um ensinamento que nos veiu da conflagraeiã.o 
1rnropéa. As guerr.as · do ·futuro não se travarão mais enl re 
duas nar;ões adversárias. Os interesses geraes da huma.nidade 
alinharão ao lado dP. cada combatente novos povo~. '"a prin
d pio alheios ao eouflicto. O Brasil já foi cl'lama<lo a tomar 
)1n1-t.e na ·t?uerra da Eul'opa. . .. 

O ve:\':ame por que passamos não se deve reproduzir. 
•r·enhnmos. pois. umn er.;quadra quo nos possa prestar. r 

íl.05 nossos allia'<ios do futuro. s~jam quaes for~m, oe serviços 
1·nmpativeis com os ·nossos recursos. . . 

Tracemos pelos moldes .iá enuneia.das nests parecer o pro
B'I'amma que nos convém. Comecemós, si q!aizerem1 pel~s 
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'Unidades que possam servir á,-guérra defensiva, mas che
guemos aos navios de com'bate . Estamos a isto obrigados, 
uma vez que nos ·alistámo~ na · Lig·a <ias Nações . 

Para fazer eump.rir as suas deliberações, dev.3mos estar 
convenientemente apparelhados; _ .. 

· E não ·'Será ~.om o orçamento actu.al <la .Marinha, que 
não -Oispõe <le verbas para construcção de ·novas unidades, 
que cumpriremos os altos destinos, · a que fomos ultimamente 
elevados. · . . . 

· Que o Congresso med-ite ·sobre a si.tua.ção preca.ria. -da 
_nossa defesa .naval e se· mostre disposto a remedial~a, são os 
votos âo Relator, .certamente acompanhado por toda ~ Com-
missão · de Marinha. e Guerra. ;:) . . 

Todos os 'demais assumptos, que ·correm pelo Departa
mentci ca· MarJnba, são ·secundarios. confrontados com · a · effi-
ciencia da esquadra. DeUa, todos 4epeudem. . 

· Não have.rá estimulo no e~t:udo-das escolas,-. não· haverá 
possibilid~de de quadros. bem ·organizados, não . haverá boas 
leis ·para os aceessos de· postos, si não di'spuzermos do·.mate-. 
rial que permitta o enthusiasmo pela carreira, a pr:atica oon-
tinua<!a da vida de marinbeire. . · . 

· Não haverá boa vontade qu'e resista. E sí a' mocidade. per
der esse enthusiasrrio, si aos velho.s almirantes· faltar a boa 
vontade deante da inercia dos poderes publicos, a Marinha 
Militar estará definitivamente a:nniquilada~ . · 

A outros, que não os militares c·om assento no , CongreS60, 
a culpa· da debacle. · · · · · · 

.A Com missão de Marinha e Guerra off erece ·á conside
ra.oão tla. G~mafa o projecto- que fixa a'· força. naval para 
192i, tal como elle se . contém na proposta do Poder Exe-
cutivo: · 

o Co.ngressa Nacional decreta : 
.. 'Art. 1. º A foroa naval, para o anno d~ t921, constará:. 

§ t . º Dos cifficiaes . do Corpo da. Arma.da e Class~s Arule ... 
xas constantes dos quadros estabel~cidos pelas 'leis vigentes .. 

· § 2. º Dos sub-officiae5 e assemelhacos· constantes dos 
re~pectivos quadros. · · . 

. § 3. º De iOQ âlumnas, aspirantes; para a Escola Naval. 
§ 4.º De 5;000 praças para o Corpo de Marinheiros Na-

·eionaes. · · . _ · 
§ 5·. º De 1. 200 . fogúistas, ·marinheiros · do Corpo de Mari-

nheiros Nacionaes • · · · · 
~ 6. 0 De 1..200 foguistas contra.ctados. 
§ 7. º De 800 praeas do Batalhão Naval. 
§ 8. º De 300 alumnos da Eseolâ. de Grtimetes .· · 
§ .9. º De 1.800 alrimnos das Escolas de Aprendizes Ma .. 

rinheiros. . 
Art. 2 , .. Ern tempo de ·guerra a força naval ·compor-se-a 

do pessoal que for neoo~sario. · · 
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.Art . 3. º O tempo <le serviço dos marinheiros procedentes 
das Escolas de AprendiZes Marinheiros será de :15 annos, a 
contar da data da inclusão na resnectiva Escola, e o dcs vo-
luntar ies será. àe tres annos. • 

Art. 4 .. º . Os claros que se abrirem no. pessoal da Armada 
serão preenchidos pela Escola Naval, pelas Escolas de ·Apren
Cizes, pelo . voluntariado sem premio e pela sorteio, regula-
mentado na fórma da Constituição. . 

Paragrapho uni·co. Na · insuffieiencia. dos meios decla
rados neste artigo, i'ica o Póder :IDx!ecutivo autorizado a re-
crutar o pessoal · por meio de contracto. -

Art. 5. º. As · praças do Corpo de -M~rinheiros ·NMionaes e 
do Batalhã•o Naval que completarem tres annos de· serviço, 
com exeiµplar comportamento, terão uma ·gratifi.cação igual 
á metade do soldo ei.I:Q.ples, da classe em que estiverem sem 
rrrejuizo das. demais gratificaÇIÕles a que tiverem direito . 

. Art. 6. º As praças . do Corpo de· Marinheiros Niaeionaes; 
do Batalhão . Naval que, findo o tempo de serviço, se engaija~ 
rem por. tres · annos, receberão soldo e meio, e aqu.ellas q1i1e, 
con.aluidó este prazo, se reengajarem, por mais tres, quatro 
ou eínco ~mnos receberão soldo dobrado, supprimidas as g:ra-: 
tificacões de. i25 e 230 ·réis. anteriorménte abonadas. · 

~ . . . 

A.rt. 1.0 :As praças do Corpo de--M.ariuheiros ~acionaes 
e dQ Batalhão Naval que se engajarem ou reengajarem terão 
direitos em cada engajamento ao valor em dinheiro das peças 
<le fardamento· -gratuitamente distribuidas por occasião ·de -
verif ica.rem a. primeira praça. · 

Art. 8. • As praças dos corpos acima. cita.dos approv·&das 
no concurso de· especialista~ e as que exercerem os . cargos 
definidos· no decreto n. 7 .39\9, de 14 de maio de.1909, terão 
direito ás gratifi-0acões especiaes estabelecíd~s na. "tabella an
nexa ao mencionado decreto, além das demais vantag.en.s que 
l~es competirem,. c~tando. que . ~s relativ.as !J.S ineumheneias 
nao excedam ao llm1te max1.mo :í'ixaào ·no cgu1a» para o abono 
de vencimento ás :praoas. . - . · 

Art. 9.º Serão c<>nsiderados da: reserva· naval: 
§ 1.0 Todas ·os individuos validos que tiverem·. servido na. 

:\farinha· de Guerra -por mais de tres annos, como offfoiaes. 
sub-offfoiáes :ou praoas, sem nota· que ai"f eete,. a ~ua reputaç&o, 
ex:ceptuados os generaes e os que con.tarem ·mais de 50 annos 
de. idade. ·. . '.· · · 

§ 2.0 Todos . os individuos pertencentes .ã marinha mer...: 
1·ante ou á. profissão maritima que a.preseutarem o eert.ifi• 
::ado de habilita.;ão para ·o serviço da Armada., exp&dido pelo 
respectivo Esta-do-Maior. 

§ .3.0 O Poder Exieeutivo pro-porcionará. a instrucção te~ 
chnica. e praticà adequada a obtenção do certii'icado a que sei 
refere o § 2°. : . . • · 
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. Art. iO. Continua em vigor a autori~aQã.o contida ; o ar~ 
h go i3 do denreto n . 4 .015, de 9 de -janeiro de .1920. 

Art. 11 . Revogam-se as disposições em contrario. 
. . ·sala du aessões,_ i.2 de agosfo ·de 1920. - Simeão Leal, 
Pr~idente. -;".'"A.momo Nogueira; Relator. - Os.ori,Q de Paiva . 
-:::- Ot(oni Macl8i. ~~- Joaquim ()soriO, Qom. re.:-triecões ·ao pa-
r~cer. - . Sever'fano Marque e. · ........_. Sâlles ·Filho. .. · . . . 

· o . Sr. ;.. Presidente - · Está_ ~inda . a leitura.· do ~expediente. 
Achâ-se sobre á ~esa. um · requerunento que -vae ser lido . 
E' lido, apo.iado e p~sto . em di.scussãa o seguinte 

· ltequeiro a publ.icacão, ná . integra no . Diario do CofitJres~o; 
i\'O.Cional, do projecto de . Comm.emorao5o· do Centenario da 
IIi.dependencia do Brasii, comeccionado · pelo Sr . · Dr-•. Neste._. 
Ãseoli, . em 12 de junho de -. i9Ht. · . · . · · · ~ .. 
· Esse prqjecto, depois de elaborado, . foi; ouida.do5an1enle 
revisto,. a pedido do· seu autor, pelo Sl' . Dr. 'Manoel Peregrino 
da Silva, director da Bibliotheca Nacional, .. e após este L-rabalho, 
ainda foi su.jeito: á ~naiyse e ás ponderações do Sr .. conde de 
Aífonao Celso, Pr"esí$nte do Instituio ·nistorico e Geographico 
do BràsiI, merecenctq de ambos o maís decidido apoio, não só 
pela ·intelligeilcia, como pela honestidade · patriotica da con-
f P.cção que o ·inspirou.. · - . - · 

.· Sala das . sess~es, ·12 de agosto .de 1920. - Franciaco Val-
ladares. · · · · . · -

· Encerrada. e adiàda ·a votação . / 

. . 
· O Sr. Blpiüa de Mesquita... - Sr • Presidente, não pre .. 

-0i:;o dizer á Camara I'epublicans, para fuzer o elogio posthumo 
de Quintino Eocayuva, quem foi o patríarcha d(i. Republica. A 

.. sna r.ccão foi tão ela.ra, tão• persistente e per severante, tão 
cavalheiresca na fundação do regimen, coroo aimia. na propa-
ganda, que, recordar-lhe o ·nom·e ·é fa.zer-Jhe o· efogfo. · 

· :Tudo .~eve ··o · 1'.egímen ao · grande, cioodão, q'ue não pode 
ser esquecido, porqu·e. a .sua penna foi a clava . "\-·ict()riosa, que 
·derribando um·regimen, funõou a RepubUca. ~Quintino Bocayu
va, por honra sua ·mor~reu pobre, c_omo· pobres tambem:morre-
Tam muito~ estadistas . do bnperio. · · ; . . · · 

A ~ua prope.ganda foi tãó tolerante; tão c'avalheiresoa ~ 
sua acção, que .ainda hojê se recorda com saudade o · grande 
·tribuno, o grande jorn·alista. . . . . . · · 

·. : . · Ha poucos; di.as, fui honraq_o; . em minha residencia com a . 
prese~a do tu'tor dos :f'ilhos de Qliintino .Bocaruva, o ~r. Dr· 

. ·. ~ª8:h~..o~ ~es~, a~ . menores Rosa Bi~ca, Wal~emar, O~-
,,. . 
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v;aldb, .Cora e Edgar, .para solioitar,..me concorresse para que 
rc~se evitado ser levado á ha.Sta publica a bibliotheca do im-
.;i1ort'li jornalista. ·. · · ,_ . 

V. Ex: , comprebende que um mandato dessa ordem não 
$e :recusa . · _E foi nesse intuito, quQ elaborei o projecto ,qué ora 
envio 'á Mesa. (Muito !Jem; muito .bem.) · 

, . .~em á 1'4~sa __ e é Jido um projec_t~· do Sr .. : Elpici~_o .. de _Mes-: 
.JUl • . · . _ .: . ~., ~· - · -~ , • .. ~ 1--. 18;! 

·o Sr. P~sidente - O projecto fica. sobre a '.mesa. até 
ullerinr ~eliber!"ciO. · · · . . . . · 

,' 

O Sz:. Armãudo ~urlama_qui (mp~im;;pto de attençâo) -
Sr. Pre~1dent~, rogo . de . V . . ~. e á C~ara, dos '. DeP.u~dos· 
a permissão para, antes de ·allor<l-ar ,..o· a.ssumpfo _prmc1pü 
que me traz á tribuna, tratar, bem a meu . ;pezar, de outro 
de interesse pe.ssoal. · ·. · : · . · · · .. ~ . · 

Sou, e fui o primeiro a éonfessal--0, um ruprendiz <ia. viqa 
parlamentar .no meu paiz,. mas não . sou, como póde verttica.r . 
a Gamara nos .proprios Amiaes ·do · Parlamento, um novato na 
politioa. · -. · . · · . 

. Não sei; portanto, porque quandó intezyenho em um· de
bate, com o direito que me a8Siste -como a qualquer .. outro_ 
i·epresentante da Nação, e, aliás, com toda -delicadeza · e · ~ior 
atten<)io ,para. oom · os . oradores · que illustram e~ta tribuna · 
varlamenta.r, haja sempre ·motivo, ensejo, o.pportu.nidade · p_ara, 
mesmo de mustres collegas de· queim jamais podia esperar · 
esta. attitude, · attribuirMse â minha palavra, ás minha.s · opi
niões, referir-se á minha .presença. como · delegado ~o l;1s.tad9 
que tenho a honra. qe rspresentar, nio aos meus proprias 
sentimentos, ao meu julgamento ·consciente, mas ás lisaolles que 
tenho a honra. de Irianter com S . Ex. 6 .sr. Presidente, lig&çaes 
que, confesso desvãneeido e grato, .talvez oonstitusm a minha 
melhor fortuna. na vida. publioa, . mas que· não · chegam · ao 
extremo de ine : leva.r· á. inteira .-abdfoaoão· de · julgar e .:Pensar. 

Deixei passãr · a IJ)Pimeira·· insinuação oom: um ·45rotesto 
rapido; a segun'da ·se me depar-0u inespetadamente, · quando, 
em um aparte -de collal:Jor~ção, interronipi o. integro.- repre

. sentânte-do ·Rio , Grande do ·.Sul. Uma· terceira, uma _quarta, 
· uma quinta, er àinda hontem, :-e;> orador.: que · ôcoupou eSta. tri
biina e outro De1mtádo . .que o ii.t'"ierrompera, attribuiram todas . 
as minhas ,-attitudes, como attribu~ todas as -minhas opi-

, uiões~ .. eom6 querem .ver na miriha oondu-cta> unioa· e. exelu-
shramenfo a inspiraoão, o . ;pensamento, a aoÇão. do emfoente 
8-r. Presidente da. Rep~blica . .. 1.- ·. ,, · · : . • ; 

Sr . P:residente, por maiores que.:..: sejam a.s' minhas :re .. 
· la-Qêies com. o illustre Chefe do Estlilodo, por mais affectuosas 

~; intimas · que s~jam, · nem .um instante quero deiJ:ar que 
sobre estas· relaoões, · fortalectdas · · _em uma · convivenoia . -de 
quasi · 20 annos, tan~ ·.pelo alto ap~o que· deyo e: que ienb~ 
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ao insigne Presidente Epitacio iPessôa, como pelo- qu~ a 
mim mesmo devo, ·paire Hma -duvida ou a suspeita de que 
tenha abdicado :perante S . Ex. , como nunca abdiquei pe
rante outros chefes e amigos illustr-es e poder~sos que tenho 
tido na · minha vida, qú..e não é de hoje, do direito legitimo 
de !Pensar por mim mesmo e de aiir cOOl.forme a minha con.
sciencia me dita. 

Nada autoriza., portanto, esj:.as s.upposições a que me acabo 
" . de referir. · . · · · . · 

Não sou . um reeemvindo na ,politicà, a Camara, ao· con
f.rario, vae ver que tenho um -passado que contraría ·estas .sup
posições gratuitas, e ·Da, . minha vida que, inf elizniente, não 
é de · hontem, p~r isso que já. ca.bellos brancos pQll.teiam a 
minha eabeç.a, .tenho tido attitudes e posições onde .tenho 

. sido semp.l'0 aquillo qu-e, pretendo ser . 
A minha eleiÇão para esta Camara, Sr. Presideµte, não 

deve ter causado estranheza alguma. e nada justifica.. a idéa 
de que ella seja 0p.roducto da occasião, filha do _opportu-
nismo .. · . · 

: E• uma ~grave jnjustica feita ao meu partido~ aos meus 
chefes e amigos, e, · direi. mesmo, 'Uma jnjuria ao meu Estado, 
poosar.:.se de modo contrario. ·· · · 

E• querer . negar o meu pequeno. passado político, que 
contra isto protesta. . 

Minha . eleição de Deputado pelo Estado . do Piauhy era 
cousa assentada. pelo partido a que tenh-0 a honra de per
tencer, e V. Ex. e a Camara vão .ter a .1.)rova . da verdade 
desta 'affirmação. E isto antes, muito antes, das modificações 
por que veiu a passar a politica federal, bem distante · da 
<.'reação . da actUal situa.çião em q.ue nos eneon.t1·amos. 

Sr. Presidente, a simples Jlat'rabiva. d-0s. faetost çomo vou 
fazer, demonstrará á · :Cama:ra a r.ealidade de minha asserção. 

Em i914, eh~~ da Europa, .a '16 de dezembro, · ai}heío 
rt0r cinco. aDl!los quasi á vida.. po!itica do rnoo paiz, pl'10so al!i 
por gra.yissima enif e1mndaóe, Yim encontrar o arilbiente po
litieo da minha terra preparado para 13.n~. sem que eu o 
solicitasse, a minha -candidatura ao eleva:dQ cargo. de Senador 
da Republica. · · . " · · 

Só este faoto basta, Sr. Presidente,'. para attestar a favor. 
do valor politico; embora pequeno que então já tinha: pes ... 
soalmenrte por isso que meus . amigos .pe>liticos e . minha fa
mHia não ~e lembrariam d'o meu nome, si est:Je, nome. n:ãô 
pudesse ·corresponder de ·Uma certa. maneira eleitoralmente 
ás esperanças que os alimentavam na luta em . qU9 se àieb&-4 
vam empenhados. : · · · · 

Passando da surpreza á realidade~ examinei a . sít:uacão 
e não · tive duvidas em: acceder ás instancias que. roe soli-
cita:vam'. · · · 

Cheg.áa'a. a 16 de dezembro de 1.914 oomo disse; . da Eurc
. pa, OID.de ha.'\ia quasi ininterruptamente me conservado maia 
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de quaü·o Ullill()..-::; ·as c:Jcic1üi::s :se realiza mm a :>o dé j:.mllirci 
<lo atino :::egu-inle ; ,rnedeuya . um es1mço inifinií:êl~nc.nJe ve
q~1en.o, ·cm se trataiulo da distancia que me ::;e1->arava ·do::; . meus 
correlligio11al'io:s e amigo::; do Estado dú Piaulty para que pu.
a:lcsse fazer · efficientemente a pl'opaganda da minha can<li
(iat.ura, mas ainda a.ssim, depois Lle ter pensado bastante e 
c<>mputado os elementos que me apoiavam, não recusei: a 
luta. 

Entrei nella e.oiro· o firme pruposit.o de jamais descambar 
para. o terreno pessoal: o que consegui, felizmente. Nella me 
mantive ~orno tive ensejo de declara;- perante a GommissiW 
<le Poderes · do · Senado Federal, quando em defesa do meu re- · 
conhec_ime~_to, com o unico caracter que ella podia tert qual 
u de protesfãl· contra a· intervencão direeta, ás claras dQ go
vernador, em ter um candidato exctu.sivamente seu, poc mais 
àign-0 e illustre que fosse . E o que foi essa defesa d'Os meus 
direitos, podem vêr os moos ilkzs~t·ados coHecoas pet·correndo 
os aooaies do Senado. Lá encontrarão· a a.Itivez, a energia oom 
que· me conduzi na campanha. 

Gomo candidato á representai;ão í'ecte1·61.-i nn ailta Camara, 
tive votação que impressiorum rnesmo o illusü·e. chefe po
litieo daq:u.eMa época, o Sr. Senador Pinh:efr.o Machado, que .· 
Lanio não espera:va. S. Ex. depois de ouv.:i.r o Rel,ator do 
l'leito ch9gou á conclusão de que eu podia. perfeitamente ser. 
l'econhecido, tal era a differeru;a minima que me separava 
de meu competidor, candidato· do Governadar, do partido go-
\ emamental, apo·ia<kl pelo Governo ® Estado e pelo Go
verno Federal. 

Devem estai· ~inda na JUemuria dos politicos daquella época 
í\~ probabilidades que tive pata O meu recOOOEeimento C.OinO 
:-:cnador Federal. 

Não ~. pot•tu.in.t.o, agut•a um novico na politica quem se 
apresentava com üio tm·tRs ele1mmtos, ha annos. 

Na eleh.;ã0 S4~guint..e, 08 <!Jemontos opposicionist.as tinham 
dous caminho!!! n. seguit', e eu f\li consultado sobre. a acção 
a desenvolver-se. Externei-me ~om a ma.xima., franqueza, . 
e()mbatiendo O$ doos candidatos natm·~~ á d,isputa da vaga 
na re.1,resenta~ã.o da minoria, pelas ruiões que a Ql.mara nãa , 
tnm interesse de . conhecer, e declarei que est.aria prompto 
desde logo e, fa.Zia diisto uma. cruestlio f'osiLiva, a ooneordar . 
no afastamento. da m 'la candidatura ú vaga que ·se ia então 
1m~enchct·, porque nã levíamos · alim~ntar maiores ·esperan-: 
\:as. · 

Não l)ni,erid€ram assim os meus compa.nbeiros . da rnaio-
1·:a. ns elementos da opposicã.o, llUC discordando do meu modo 
d•· vt·r. e ucreditaindo em um f'Xíto 1111.rn para mim nunca pa
l'P-ccu duvidogo, á minha intcil·a t•cvclia, tomaram uma at- . 
!.ilude com a. qual não me pollfa confoi·mar, embC.ra eon-
1 rariaudo .'4cnt.imenf.os os mais iuLimos o os mais affectuosos, 

Desde abi a minha posição estava definlida, afastado da 
C.:-VoL. T. 36 
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um/o~ic;ã(l, ~·1 tinam um ''ªmi nho a s0guir e que segui, q:ua.l 
0 de conscnar-me com os me.us ami,gils a igual dist.&1.cia do 
.Governo e ·do bloco que se formara _para guerrear aquelle no 
pleito federal, e que não. era o mesmo que combatera na sue
l."Cssãio pre81id:encial d.o Estado. 

Desfarte d.ava um balanço no meu valor politico pessoal 
~ conhecia com segurança o prestigio dos m~us amigos. 

Unido ao Governo ou ao bloco, a todo tempo, passaría
mos eu. e elles co:mo um ·e1lemento insignificante que podia 
ser ·posto ·á. margem nas cogitações e combinações politieas 
do Estado. _ . 

Agindo assiro a.cautelei os interesses que ' em mim tão 
genc·ro~'3atnente depositavam sua confiança e suas esperanças. 

Os acontt:dmcntos vieram provar que agi com acerto, e 
que .bem amparei os interesses dos meus amigos. 

· Os meus antigos companheiros de luta para a successão 
governamental. por uma manobra que lhes ·pareceu habil, 
procuraram fallar ao meu coração, -incluindo na chapa para 
Deputados fcderaes uin pare.ntc meu, proXli.mo1 ao . qual me 

.liga:v:am estreitos laços de estima, apreço e consideração, parn 
que eu pudesse ser demovido dos meus propositos, e, sub
mettido.,...a cs~a cDrrcnte de sentimentalismo, os apoiasse com 
os meus amigos e que, talvez, assim com os meus elemento! 
loa-rassein . a vietoria. 

. Pois bem; declaro á Camara que resisti não obstante :,e 
tratar de um canãidulo da minhe:. familia, porqu.e não achei 
que a solusão fosse compativel com as necessiõades politfoas 
do Estado. -. · 

F~rju-se o pleito eleitoral. Sosinho mantendo·· nas ves
peras do pleito o meu J;l.Ome côm communica.l}ões difíiccis com 
os meus arnigo"S cheguei injlividualment.e com uma vot.a<.;ão 
tal, que se tivesse sido dada á C>pposição, esta talvez tivesse 
eleito um Senn<ior, e certamente terin. eleito dons. Deputados. 

Vê a Camara! portanto. que num pleito renh,idô entre as 
for~as da opposição reunidas e as forças governamentae~. 
eoneentradas, eu fui o fiel da balança. E o Governo do meu 
Estado desde logo intellisentement-e comprehendeu que eu 
não e~a elemento que se pudesse pôr á margem, nas oogita
ções politicas d9 meu Estado, e pela voz autorizada do chefe 
do part.ido, o Sr. Deputado Felix Pacheco} fui desde logo eon
"idado a pleitear a primeira vaga que se désse na represen-
tação federal do meu Estado. .· · 

Nessa occasião nem siquer. havia ~mbra, pensamento. 
ou idéa. de. que viesse a ser Presidente da Republica o Sr. 
Dr. Ep1tac10 Pessoa. ·, .~:~ 

O Sn. FEL1~ PACHEt::o ·-E' rigorosamente .verdade o que 
\; . Ex. está di.Zendo. 

O SR,. An'.:'11,\NDO BURLA:'llÃQU1 - Agradeço a conJ'Irmaçã(, 
que v,. Ex. me presta, mas preciso ir além na historia. 

E de t.oda a conveniennía que se esclareça bem este 
ponto, para. ficar evitente a. {lOrrecção de V • . Ex •• do nosso 
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pari.ido e não consentir que J?aire sobI'e a conduc~t.a do_ elei
torado de nossa terra a suspeitai de um opporturusmo inter 
esseiro. 

E de igual culpa ficam isentos o ·nosso partido e os seus 
chefes. . 

Vão ver V. Ex., Sr. Presidente, e a Camara como sur-
giu a minha. -cand'idatura e a attitud~ que assumi: . 

· Eneontr~va-me afastado do Brasil, no desempeill:w de 
uma-Jionrosa missão, que · a coniia~a do Governo me déra, 
como delegado technico .naval do Brasil á Couf erencia da 1Jaz. 
Todas •as communic~s telegraphicas, naquella . ocêasião, 
eram difficeis; -rodos· os telegrammas eram fiscalizados. Ccm
fesso que não tinha tempo para cogitar de ouLra cousa que 
não o .aeseinpenho da missão de que me achava incumbido . 

Segue~se os acontecimentos q,ue a. Gamar-a conhece, e, 
nos Estados Unidos, . quani:le acompanhava S. E:xi. o Sr. Dr. 
Epitacio Peasôa. em sua visita a esse paiz, fui sorprendido 
com um telegramma, que, ali.is, me chegou truncado, dõ meu 
particular amigo e ohef e, o -Sr. Felix !>acheco, em que me 
offerecia o posro de Deputa.do Federal, que se ia abrir com 
a vap do Sr. -IA.ntollino Freire1 apresentado pelo partido do
minante á successão no Senauo do mallogrado Dr . Ribeit'o 
Gonoalves. 

· Sr. Presidente, novamente a.ppello para o testemunbo do 
meu honrado coll~a e preolaro amigo Sr. Felix Pacheco . O 
meu teiegramma ~e resposta foi que, de aooõrdo com 3 orien
tacão polit.ica que S. EZ:. imprimia 'º partido de que fazia.
mos parte, estava de pie~ accõrdo em que o illustre Sr. An
tonino -Freire. cujoa tions sefvieos ao partido e ao Estado soU: 
ú primeiro a rê!Oiineoer, fosse para o Senado, já. que elle ~ 
u meu amigo Dr. Fel~aoheco - abria mão da vaga que 
1t0 meu entender lhe cabiã de pleno direito. . 

Quanto ao meu nome, dava-lhe eu pleno poder para. dis
por livremente da minha .cadeira, da caaeira que me era of
fereeida, se tanto .. fosse necessario para manter a cohesão do 
nosso_, partido e 3. ~a.nquillidade na. política do . Estado. 

O SR. FBLIX. PAaHFCO - E' a. absoluta verdade. 

· O Sa. ARMANno ·Bu~uI - Vê a Gamara. que ®em 
se apr~s~nta com estas credenciaes ,não é· -~m ·produooo das 
sympathtas e da estima, ou da . con11anta do Chefe de Estado, 
inas o representante lldimo, incontesta:vel, legitimo das for-. 
ças politicas do EstadQ onde teve -ventura de nascer e que 
tem a honra de re_presentar nesta Casa . 

. Antes de finalizar . as considerações que est.Ou fazendo e 
Pedindo ·desculpas á. -Gamara· de tomar seu Pt'ecioso tempo 
(não apoiados), devo ainda tratar de dous pontos de real in
tcr~se · para.· e!l!lareeer minha posição, porque· não desejo 
mais voltar a. estes assumptos. · 

Não preciso- nada .mais dizer, Sr. Presidente, para. levaiªº esp1rif.(i da Camara. dos Srs •. Deputados a. certeza da corre
oelo da. ~nduota ~ meu -~, &>s meµa auügos, do meu 



c!mara aos DepLlaO os - lm"esso em 23/00/2015 15:15· Página 44 ae 114 

564' ANN . .\ES DA CAM.ARA , 

4•minentc e 11 cfe. o ili uslru Y h:c-llre;:;idculc desta Casa, Dr -
'.FeUx .Paclwco, ·aprr.sen!,ando minha candidatura ao eleitorado 
do Jliauhy, que Lão generosamente a :mi'fragou. 

E aproveito o ensejo pura desta .. álta tribuna cnviai·-Lhc 
e• meu :;]n<.:ero e cordial agl'aclecimento, assegurando-lhe que 
tudo farei como tenho feito pai-a não desmerecei' de tão hon-
rosa investidura. (Apoia<J,o~ !1e1·0.es .. ) · · 

·- Espoutanea foi sem duvida a minha candidatura e q,uan
do não fos~c. tives:::;e ·ena sido inspirada pelo meu eminent;; 
amigo o Exmo. Sr. Dr. Epitacio Pcs::;.õa, nem por isso, tendo 
:5ido acceita pur aquclle e' aquelle:s que directamente iinham 
ingerencia na questão, e o~ unicos que podiam decidir, suf
fragada ::;em contesta~ão velo eleitorado piauhyense que a 
abraçou com inequivocas 1)l'ovas de especial sympafüia, at& 
dos que ainda divP.rgiam ·da orientação politica ·que dirige o 
Estado, o que muitu me desvanece, nem por isso, repitq_, for
mulacla a hyi)olhese que a Gamara sabe, não teve logar. nem 
por isso, i·epilo ainda, a minha posição nos debates devia seL' 
posta cm l.lUeslão) porque não sãn as nossas origens politica~ 
que valic.lam as nossas OfJiniões, justificam os nossos pensa
mentos, <lão ror<,:-a ús nossas idéas, e muito menos ainda o va
lor eleitoral (}u·1~ individualmente cada um de nús possue ou 
representa. 

Ai de nôs. Sr. Pl'esit.leutc. se assim i'osse. 
'l'ratemo::o ai.:01·a, 8r. Prcsident~. dos dous vontus de ca

ni.cLer Lam.Uem JJessoul que desejo fiquem para :-;emp1·e escla-
1·ecidos. Um, n prinwil'n, se refri·e a uma observai.:ão que me 
tem <·.hei;ado part.iculurllleule aos ouvidos, quanto no .al'dor 
r:om que 1•nlt·u nu debati.',. principalmente cum · a. elcvac;ão de 
voz. . 

Nada tn•eei:!:U"\'U uiZC!' (jUUULu a h;l.o, Sr. Presidente, }.l01'
iJUant.o o al'clur. o 1!11lhuisiasmo traduzem sempre c-0nvieções 
:sinceras. attitwfos t..!efinida~ e u má acustiea da sala. de nos
~as sessõe!'; obrig~ a quem l)Uet· :-;e fazer ouvir a alterar u 
diapasão da v(1z. . · 

Si é eerto qur intervenho com a1·dor, que c~om vivacidade 
~usteuto meu ponto de vista. não é igualmentH menos verda
deiro ·que não empresto carader ·pessoal aos meus aparte~, 
todas· as vezes, dados com a maior consideraçãi> e urbanidada 
para com os illustres collegas . · · · 

~evo, porém, d~er á C~mara lÍUe ·eu, por defeitos do meu 
o_i-gamsmo, sou trah1do•' muitas vezes nos meus proprios sen-
t1menLoi-1. · 

Erwontl·o-me, uão ob~tante. toda esta minha apparencid de 
!'uli1_18la ::;auue. cm tr~tamento continuo, de uma grave mo
lcs~1':l, ct.UP 1 r.•m: sido ctebellada p elo earhiho, pelo affecto, pela 
::;ohc1Lu<10. 

Int'<~.fo.nH !1l.e, l'::l::ll' lra.tarnenlo cunduz~me muitas -vezes ·~ 
exprimir-me pelo Ol'gâu Yot'al, de uma imrneira vehemente. 
iJuando nào 1.~ e~l:'e l ' meu h1tu !to. 
. O orgnuü;mo ll'ahê=me pela µaralyzação de um dos ori;fio:; 

'1 unccionac:: neeessarios á existencfa, pela acceleração do outrt.• 
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t1rgão correspondente-, havendo, por isso, úm excesso de nervo
:::ismo, que está longe de ser o producto do meu temperamentu, 
df' minha edueat,:ão. .. 

E', portanto, possivel qur, no ardor de uma discussão tra
vada em nosso meio, eu enuncie proposic,;les, as mais simple!s, 
as mais modestas, a.s mais innocentes, com certa vivacidade de 
linguagem. como neste momento estou sentilldo fazer, mas que 
nfin <~ sinão o produeto dfi um defeito organicõ. · 

, V. Ex. sabe (dirigindo-se ao Sr. Deputado Austregf?Süor 
que tenho um pulmão paralyzado. · · 

Sr, . Presidente, não tenho i.gualmen.te á pretenção de; 
F:Pmpre que se levantar a o:pposição· em critica. oú censura ao 
c;ornrno, contiariar·P.ssa ~ritica . essa censura, ou apreciação., 

E, ~i percorre;rmos os annaes da Camara, ba. de: encon
l !'::rr-se que a minha int.erferencia é sempre sobre questões de 
!':í!'fo, que conheço. cuja verdade quero. apenas trazer ao co
nhecimento dos oradores oh apartistas, para. que as julguem 
r-romn bem quizerem. 

~ão posso, igualmente, pret.endl'r que o honrado chefe de 
fü:tado escapP <ls apreciações de qualquer dos illustres repre
_.:rntantes da Nação. sejam r.ontra!'ias ou favoraveis. 

Timho para .;mim que o Chefe rir Estado act.ual gosa de 
nma l_al reputação. qul'\ desafia á censura, ao exame. á critica 
mais minuriof;n dr. t.r,dos os seus act.os de viãa publíca ou vida 
1ia1·1.icular. Não poderei nunca impPdi!", entretanto, que · se 
JifH'<'Ciem es~0s sPllS aetos. a l':na vida, da fórma por que os Srs. 
l 1Ppul ado~ f'n.tendam. porque seria pretencioso de minha parte, 
i·ontrariar nf~Sff' sentido qualQu~r Deputado qUP. ' 'Vfria ao dia 
,.:1•guinte reeditar a Jnf:'!õ;ma ""nmra. a mesma,erit.ica. a mesml\ 
n precia(:ão. · 

~ão se. trnta assim de uma defesa pessoal do Presidente 
da Repub11ca; n acredito mesmo não precisa S. Ex. dessa 
r!desa. · 

MflRffiO aquelles que mais forte e vehementeinente tem di
\'(lrgido do actual GoYerno não podem recusar aquil!o <ll:le está 
11:.i: {'Orniciencia da ;Na(lão: - a integridade moral do honrado 
C'.1~fe de Estado. (_'\poiodos. Milito bem,.) 

'F. por i::;so que as minhas. relações pessoaes com S. Ex. 
"iio intimas. possn assegurar á Camara que S. Ex. sente-se 
m11iln satisfeito com a analyse dos seus actos; o que pede é 
rr11f' a analyse saja elevada, digna. impar~ial e impessoal. 

1':' o séu direito de P~ig-ir: <~ o cfover da Cama-ra, o dever 
J!,, <'1'rn~or ú1zf'l-n. ::i~~irn. 

:\:.;~im ~. Ex. a trrá nn. dPxidn r.onsid0raoão e coro ist<> 
i 11 iclrl':'i o pniz rolht>r at~um provP-Ho. qu r r.erf.amftnt~ não po
<1: '1'.'t f f"1• fllHtNln ftir• a pú:dfo o ""nt.iml'ntn fn~pirador ria cr;
! q·a, 

Fin~lmf'nfP. ~r. PrPRiciPntt-. ~ opportuno qup nu rne refi!'n 
nn i llll?.I rfl fon.rim· da mnioria. para acabar com ns malevola.s 



Cfrnara aos Depl.lados- lm!J"esso em 23/0S/201 5 15:15 - Pêgina46 de 114 

-
itisinuações c.rtte maiS iie . uma ~·ez aqni, neste . recüúO, teem 
sido fefta.s, urinoipalmente a meu respeito. - . . 
· Sr. Presidente, não . é · certo uma figura constitueionat. a 
do leade'r, o alto posto que muito merecidamente ocoupa. o 
meu presado amig9, o illustre Deputado por ~· Paulo, Sr.; 
Carlos de Campos, cujo nome declino com o muor acatamento, 
e todas as provas de apreço pessoal.. 1 

o SR. CA.uos DB ÇAMPoB - Muito grato a V. Ex . . 
O SF. ARMANDO. BuRI.AMAom '-'"" S. Ex: representa umà 

figura de bs.bitos e costumes dG nosso Pal"lamento, figura ne.:. 
cessaria e indispensavel para levar a.ó Governo o pensamento 
da' maioria que d apoia no Parlamento, para trazer a n.ossa 
maioria o pensamento. o modo. de julgar; do Governo,--para 
manter a l1arn onia entre os dous. poderas, harmonia activa, 
sem· infraccão al~Jma das preroagtivas de direito. que eomp~
tem ao nosso representante mais directo - ao Pr~~triente •. 

Direi, mesmo até, se nisto não houver uma . heresia 'em 
materia·· de direito constitucional, '1Ue a figura do leatkfo no 
regimen pt'P.!'idencial como QU~· pó~e ser uma figura analoga 
á ·do procurador geral da Repubhca no Supremo ·Trfbunat; 
o procurador geral da Republiea, membro do Tribund, é um 
delegado da eonflanca do Governo, que leva para o Supremo 
Tribuna.1 os elementos necessarios á defesa dos interesses da 
União em todas · as qúesU5es cru.e a affeetam. 

N!o ria-se S. Ex., .. (dir{,ge-se o orador ao -Sr. JJí,1'eB de 
Carva~ho), pois antecipadamente pedi desculpas pela beresfa 
que ia pronunciar . O que pretepdo é mostral". que, além dos 
Presidentes, os tres crgfios da soberania naeioil;a!, posto que 
barmonicos e independentes entre si, necessitam ·;para sua 
melhor harmonia de um traço de união aetiva, como 6 o d6 
leader, entre _n6s. · 

O SR. PmEs DE CAavÃLHo - Peraão, não me estou rindo. 
Acho até que o procurador geral ,da Republica. representa uma 
funocão no~Ussima, mas -não répresenta o Presidente da 
•Repubtfca. O 1'roe1.ire.dor é a justiea solicitante. c<>mo._ o Su-
premo. P. a justica· praticante. .. . ' • 

O SP.. ARMANDO BURLAMÃQUI - -0 proeurador geral da 
Repub1iea representa lambem o pensamento do Governo, de 
quem tem a mais completa confianea, por isso que~ desfgnado 
pelo Presidente da Repu»lica. E• sdmente neste sentido que 
me quiz referir. Poderia, talv-ez ref erir.;..me ignS.Imente a sua 
acção nas questões politicas affectas ao Egregio Supremo 'Tri
~~- . . 
. o SR . MÃURICIO DE LACERDA - Pe~ão, no Supremo Trf

bunal não p6de haver <rUestões :PQliticas; póde 1laver poUtfoos 
em questão. ' 

.. -~ SR • ARMANDO Bum.AMÃQUt - Não digo que haja decisõe~ 
pohbcas. E reportando-me ae> ~e Y1Aha. ~nsidera.ndo, quero 
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-
deixar bem clara a minha obedieneia ás ordens <lo illusi:e 
Jet.i'der da maioria, de ·cujas fileiras serei. ~!dado. 

Sr. .!?residente, excu8ando-me da digressão que fui for~ 
ç3do a fazer e á. qual em condição alguma. volta.rei, porque 
firmei· a minha posição n-0 · seio da. honrada iCamara dos Depu
tados, et'i pedire permissão a V. -Ex·., para voltar ao ponto de 
hontem, aberto pelo brilhante discurso do honrado Deputado 
por· l\fina:s Gera~s, sobre a questão ·da politíca '(erro-vi~ia, que 
o Governo aetuàt-segue. ' 

O honrado Deputado por Minas Geraes t.ratou inioial
men te. côm uma ·solicitude digna de louvôrés, dos interesses. 
rlo districto territorial. quê representa. ne.sta Casa.. Não sou eu 
quem füe regateie louvores por esta attitude, e depois .S.-·-Ex. 
foí levado pelas suas proprias consideracões a abordar · w::o 
pouco o problema da. po1itica ferro..;viaria. do. paiz, criticando o· 
r.overoo por sua attltude. 

A Camara vae ver··que não cabia nem cabe· .. razão alguma 
ao honrado DeJ>utado. . · 

S. Ex. ~eferiu-se, com pezer, . por não ter o Governo 
actual mandado prose81.lir na construõoão do ramal de Bem
fica a Lima Duarte ou de Bemtfoa a Bom· Jardim. E S . Ex .. 
com o ardor da sua cração proou1'ou impressionar a Camara . 
rom estas palavras: 

~· · licito ao Poder Executivo, por acto de sua proprià 
vontade, deixar de cumprir as determina-06es <fo Congresso, 
resolvidas por este. as construcçl5es, sariccionada.s. as leis e 
auto-rizações annualmeote · repetidas, para determinados tra
balhos que a representação nacional julga de utilidade· pu
hlica; é licito ao Executivo contrariar de frente de .modo· 
11 onst.ante permanoote, tJ voto do Parlamento ?> ·· · · 

Ora. Sr. Presidente, o voto do Parlamento nesta questão· 
vem desde 1915, por autorizações_ concedidas· ao Governo 'P'e ... 
d~ra.I. E B . E%. · mais deante diz: · · 

'-
«Tresentos contos no orçamento passado e ·quinhentos-. 

r.ont~ no actual . ., . · · · . . . . 
·vau ter ensejo de off'ereeer 11 Camara· doe Srs. · l>apu

tados informaoões · que sei já; devem ter chega.do .-ou estsrão 
prestes a. chegar. - . · · : : · · 

··Em · tbese. · em '{.)riocipio sou absolutamente. favóravel á 
<:onstruci;ã'.o de estraêas de !erro, quaesquér qu_e sejam e em: 
quaiquer . direcção . E · aeredlto- mesmo que nlo haverá no 
paiz, não direi no meio profissional. mas em qu.o.lq'tier outro 
meio uma só pP,ssoa que se.la contraria ~- eom~true~fio de 11m 
unico kilometro· de estrada de ferro. · 

Não se trata, portanto, da construccão em si; trata-se 
cfa sua OPPQrtunidade e é esta que o Governo não tem en
contrado para a construccão do ramal · de 'Bemflca 11 Lf ma 
buarte. 

\ 
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· · Não me IJUPro apegar :í nxiguidade nas ·verbas votadas 
pelo Parlamento, sinão tomar a questão em si. Vou mostrar 
á Camara, que plenamente concordará, que a orientação do 
Governa em recusar a continuacão do ramal de Bemfica a. 
I..ima Duarte, por não ter recursos .. para atae.al-o, ou por ter 
prP.f erencia por outras r.onstrucções, é uma orientação sadia. 

Vou :revelar . á Camara, para que possa julgar por si 
mPsma. a situação. 

A · cidad~ de Lima Duarte, não obstante toda a sua im
portancia, todo o valor economicl} das zonas a que serve este 
rnmal. acha-se em um c]rcuito fechado de estradas de ferro 
~' em relacão ao. Brasil, podemos dizer mesmo, em um· ~ir
cuito apertado. A Ca' iara póde verificar isso pelo .mappa 
( exhibindo) . Póde-se ir, digamos, de Juiz de Fóra a Bom
jardim pelo sul ou pelo norte, porquanto essa zona é toda 
ella concentrada, éercada de estradas de ferro e :para empre
gar uma. figura geometrica: é um polygono cercado de es
tradas de ferro por todos os lados. 

Agora , lancP. a Camara suas vistas, não excfüsivamente 
para esse trecho de Lima Duarte, qualquer que seja o $eu 
valor, mas para a situação geral co nosso paiz e ha de ve
rificar ·que, mesmo em l\'Iinas Geraes, não· preciso ir muito 
longe -- ha interesses maiores que reclamam a aipplieai:ão 
mais immediat.a ·dos recursos que o Governo possue para a 
construccão df' estr-adas de forro, como, por exemplo, o ramnl 
dr S. Pedro de Alcantara a Uberaba, passando :por Araxá. 
8. Ex. di!l~r que a construceão havia custado milhares dP 
e.onlo~ d~ r•~is ~ QU<.' scn abandono era. um crime., refiro-me 
ao ramal dr Bemffon a J ... ima DuartP-, pelo qua1 o· honracn 
nrnntndo Ji>m o maiór interesse. . . 

Orn, Sr. Presidente, o relatorio da estrada de f ei'ro, em 
1Ht7. Mxta divisão da contabilidade e estatística. custo da 
('!':1.rnda, via perm:mf"nt.e, diz: / · 

«R:imal dP Bemfica a Lima Pu.arte, · .t .1. 55 contos.> 
Ora. senhorei::. ve,1amos: 
Dr Bernfica a Lima Duarte a parte .que esta.va em eon· 

strnccão era de 50 kHometros; o ramal todo de Bemfica. a 
Rom,iardim, já servida por estrada de f.erro é de 122 · kilome-
1.ro~, porque a di.stancia que separa Lima Duarte de Bomja'I'
dim. ~ de 72 kilometros: sommados os dous percursos tere-
rno~ n. distancia prBs'3ferida, isto é, 122 kilometros.~ · 

Consideremos. por_ém. o trech(} em trafego que vae de 
Bemt'ir.a :í Penido, 1;) 'kHômet.ros e dé Penido á Lima Duartr. 
;35. Sommn. 50 ki.lometros, isto é, o primeiro trecho. 

Vamo~ conhf'ce:r que não é insignificante a quantia a 
dí>spe.ndêr com a <'Onclusão das obras do trecho enf.re Penirln 
r.- Lima Dnurf (>; ~ que as quantias votacag, eomo as que foram 
parn J fl1 !I r 1 MO, -:100 P 500 eonfos, r'O'spectivamente. am
b:.u; ~m au( orizar.ão " quem autori7.n não ord~a jmperaUva-
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mente, não são sufficientes para a conclusão .das obras e são 
elevadas para a sua contiervação, que não tem ~ido inteira-: 
mente abanêona{]a, e que facil serã r~tomar quando se puder 
Jryar á .termo. · ... . · 

Pela informa~ão prestada pelo iUustre Ministro da Via
rão, a· Est.rada de Ferro Central do Brasil necessita de 3.1.00 
r.onlos para cone ln ir com ai:; obras do trecho de Penido ·a 
Lima Duarte. · 

Fazendo,se a somma da quantia já gasta, 4. 255 con-. 
tos com a necessaria para a conclusão das obras - isto é -, 
::.-100 --· teremo~ um t.otal de 7 ~255 como despe1..as de con
sh·uccão do ramH 1 de. Bcmfica á. Lima Duarte ou seja pará 
<'nsto kilomefrico maís on meno -145 contos de· réis, o· quo-
r•iPnt<~ de 7. 25rl por 50. · 

Verifique o not:we Di.!putado que não é uma somma tão 
in&igniffoante como se ·afigurara 'ª S. Ex. . . 

o Sn ~ ~ FR.\Sm8co "VALLADARES - Esses orçamento es~ãf; 
r·xngerados. . . 

Todo o ·meu empenho ~ .que- se construa a lin11a, apro · 
v~i!nndo-::;e. · aci menos, o trf.'cho ,já foi to .. 

O SR. A.BM,\NDo Bimr.AMAQUI - Sou obrigado a confes~ 
~ur que ·~:~8<'~ documPnfoi:::. são offinia.es. e dizem respeito a 
il,..l'pczas .i á f ~ita~. 

o. 8R. FRANcr~co V1\LLAD.~1rns - Aquillo que se pede 
pnra t.rrmináT' aR obras é demasiado. ·v. Ex. poderá ter a 
r·,•rL~za. disso. vrndo o cust.o do kilometro. Muitas vezes o~ 

· ):!:ovcrnoR deixam de ntacar obras necessarias. devido-·ao exa
g(lro dos or~amentoi.;. Não '~ possh,el que em uma estrada de 
bitola estrc>i la. St;>m ohl'as de arte se ga!'!te.m 127 contos por 
kilomeiro. · 

o Sn. Arr~íANDo BuRLAMAQUT - Peço perdão ao homado 
<·ollP.ga, e amigo par.a ãcceitar. sem discussão~ a sua opinião, 
mas pondo-a de qnarcnt.ena. ant.P opinião formulada por en~ 
!:<'nht)iros oa mais alt.a competencia. 

o SR. FRANCISCO VAT,L4DA.F\ES -+ Ha um engenheiro na 
Ca~::i f!lH' ~.nm 500 :000$ J'evaria a linha a Lima Duarte. 

O Sn .- _l?Aur.o DE FrtoNTIN - A quantia indicada pelo Go ... · 
vea'no põdr. ser ,íu~t.iffoadv. si se quizel' transformar a bitola 
~str.eita t>rn. bitola larga. Fóra disto o orçamento não é só 
r>xngerado. ~ exageradissimó r~ dou a minha responsabilidade 
r r~hnica <i affirmat.jva. ' 

O Rn. · ·FRANcrsco V ,i.LLADARES - Foi por isso que o Go· 
verno he;;itou nm mandar ~onlinuar, porque vieram orl}a
rnentos ~xãg·(~t·ados. ta1vAz com o intnHo dP se desviarem ver
ll:u; parn oh! i'os fim~. romo frequent.emf:lnte a~<mtece. 

o Rr.. AR:!\fA~O() Br:tU..AMAQllT - Não ha tal. V.' Ex. tal
YflZ não lenha nuvifln o pt'incipjo d~ minha oraçãõ. Vou re-



Câ'nara dos Depttados- Impresso em 23/00/2015 15: 15- Página 50 de 114 

petil-o. AàmiU.aµios que ·o orçamento sejà esse que V . . Ex.: 
di2. Não é absoiutamente po.ssivel que o Governo mande con
sturir uma estrada de ferro de interesse municipal, de· pre.-
ferencia a outras. · · 

o SR. FRANCISCO V ALLADARES - . Não apoiado, não é de 
interesse municipal; está no plano ·geral da. viacão da Repu~ 
blica . ,.. 

. o SP.. ARMANnO 'BURLAMAQUt - Tambem outras estão; 
·e que é uma estrada de interesse limitado é facil de provar·: 

E' uma questão de se verificar no mappa:. A cidade de: 
L lma Duarte encontra-se em um polygono fechado, que com 
relação ás eatradas de ferro do Brasil pôde ser considerado 
um circ.uito cerrado, como já disse anteriormente. , 

o SR. FRANCISCO V ALLADARES - Ent.ão . risque-se do 
maPila da Viação· Geral da. Republica esse traçado. Mantel-o 
nes~e plano e não se fazer a linha é o (!Ue se não · justifica. Si 
é municipal não .devia estar no plano Ger..~l de . Viação, nero 
pertencer ã Central, mas sim ser excluida, p~a que o Es
tado ou os particulares a pudessem levar a effeito; e não 
conservar essa linha no plano de viaoão, impedindo que ou
tras a construam . 

O SR. PAULO DR FaoNTIN - Si se tratasse de · constru .. 
rc·ão· da linha a observação do digno orador J)Odia ser . perfei
tamente :fundada; mas não se trata disso" Tl'ata-se ·de uma 
linha que quando deixei a administração da. Central, com os 
preços de então e para bitola '!strelta., seria. concluída com 
500:000$000. , ; 

O nobre Deputado sabe que a.gora se alargou a bitola 
:iité Penido, provavelmente se quererá alargnr até Lima 
Duarte, porque não se ha de fazer a mudança de bitola em 
Penido. Por isso as condições ficaram completamente .outras. 

o SR. ARMANDO BURLAMAQUI - E é porque as condfçfte• 
ficnl'am outras que a construcção se . não póde fazer. 

o ·SR. PAULO DE FRONTIN, - Impunha-se com a bif.ota 
E\St.reita até lá, como estava projectado. 

O Sa. ARMANDO BURLAMAQUI - O facto ein si ·é que 
a bitola é larga e para ella é que deve ser feito o ·orçamento, 
que ealculado i:?m 3. i 0() contos de réis representa realmente 
a . quantia nec.essaria. para a conclusão do trecho de Peni.do a 
Lima Duarte. . . . · 

E nem creia o honrado Deputado por Minas. Geràes que 
o competentissimo director da Central e seus dignissimoj 
auxiliares necessitassem ~e elevar orçamentó.s para justificar 
~utis Qpiniões technicas. 

· Voltemos á preliminar . 
o SR. FRANCISCO VALLADAl\ES .._:_ E' um parti. . pris do 

Sr. Ministro da Viat;>.ão, de quem dirige servicos hoje em dia.; 
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o SR. MAURICIO DE: LACERDÁ - Então é par.ti :Nt>eB. 
·(Risos.) 

o SR.. FRANCISCO V ALLADARES - E, si o S?. Presidente da 
Republica não mudar de rumo, nessas questões de viação, 
esterializará o ·seu período pr13sidencial. O orador ha dG ver 
depois. , · .... ~ . ;;;.' ~- ~~i 

'-- . 
(\ .SR. ARLMiANDO BURLAMAQU! .Responoorei a. V. Ez: •. 

ll n'y a: que la -verité qui b1esse. 
Mas, vejamos a questão . 
o SR. FRANCISCO VALLADARES dá um aparte. 
O SR. A'RlMIANDo BuRLAMAQUI - Não vale a pena· bri!ar 

por causa de programma> ·porque não hã dinheiro para serem 
Jconstru.idas todas as estradas d-e que carecemos. -

Como não tive a bollra. da /Pr"esença do nobre DeputMlo 
no infoio da minha or~cão ... 

O SR. F'R.ANCisco V ALLAI>ARES - Ouvirei eom a maior .a.t
i encão V. Ex:., !llaturahilente para re,Plicar; porque estou con
rencido de que se tratá de um ·capricho da.. administração. 

O· SR. :ARMt.i\NDO BuRLAMAQUI · - Estab~leci como preli~ 
minar que, em materia de construCQão· de estrada de ferro, 
não ae encontraria. um unieo bi'.'asileiro que não :!osse 'favo
r·avel á construcção de quaesq.uer kilometros de Hnba ferrea e 
em todas as d-irecções. · . · 

Isso foi o que estabeleci, mas que, dadas as eondieões 
aotuaes, em vista dos recursos de crue podemos lançar mão.-. 
não se justificava, e ao meu ver .se mão justifica.. a. constru
cc.ão de um ramal, por maior que ,seja. o interesse que apre
sente dentro de um circuito fechado de estradas de ferro, que 
se ,póde chamar> em engenharia, circuito-cerrado, relativa
mente ao Brasil. 

O SR. PAULO DE FR.oNTIN .:.-. V. Ex. não tem razio, por~' 
que isso não é motivo para se perderem 4. 000: 000$, como 
V. Ex. mesmo disse. 

O SR. AJwiANoo BURLAMAQUI -· Vou responder a V. EX .. 
No proprio Estado de Minas Geraes o ramal de Uberaba. : . 

O SR. MA'ITA MACHADO - Incomparavelmente mais nee&s
~ario. 

. . ~ 

O ,SR . A~NDO BURLAM.AQUI - .•• ineomparavelmente 
mais necessario, como attesta o nobre Deputado mineiro. 

O SR.. FR:AN·arsco VÃLLADARES - Nós não estamos equi 
para fazer comp·eticões dentro do Estado, o que seria abso-· 
lutamente descabido. . · 

O SR. ARLJ\.f\ANDO Bum:.A:w.om - Os r.eeursos não são ela.s
ticos; não dispomos de mefos .abundantes e o Governo eneon-
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tr:a-se nesta -conjunctura: f'll continuar as obras do ramal de 
Lima Duarf;e, Bm ··uma zona já ser";; ida de estrada de ferro 
IJOr todos os lados .. ou proseguír nos trabalhos da liinha. de 
S. Pedro de Alcantara, passando por Araxá e indo a Ube ... 
raba. . 

o SR. ·PAULO DE FRONTI!\? - Não apoiado; podem ser har
monizados OS O·OUS interesses. 

o SR. FRANCISCO VALLADARES - o orador estã justifi.:. 
rando a consf.rucção do ramal de 8. Pedro, mas o Governo 
t.nmbem conserva essa obra parada . 

O SR. ARL."vLi\NDO Bi;RT-i\MAQU - Posso assegurar que está 
f'ffi andamento. 

O SR. PAuLo DE FRoNTIN - Com pequena despeza se con
servaria a parte já -construida do l'ama1 ·~ Lima Duarte, con ... 
tinuando-se lentamente a construcçiio. o que não impediria 
fosse gasta maior quantia no ouf.ro ramal; si este é mais ne-
eessario. · 

O SR. AR!J.vMNDO BuRLAI\MQUI. - V. Ex. verá que tudo é 
decorrente da reiativi<la.de dos recursos. · 1 
. O rama! de .Uberaba, por exemplo, tem um trecho aban-
donado, com 52. kilometros, e movimento de terra já prompto · 
cm mais 80. São, portant.o, -132- kilometros, de utilidade real 
e imm.ediata para o Estado de Minas !1eraes. 

O SR. MATTA 1\f"'\CHADO ~ E essa. construc~ão ~ que não 
póde ser ~cilada. 

O· Sa. AR.l\II:ANDO BunLAMAQt."J - O GoYerno está justaA 
ment.e empenhado em fazei-a. 

o 
o 
o 

is~o? 

SR. 
SR. 
Sn. 

FR.AJ."l'Crsco VALr,ADARES - E já. está fazendo? 
ARMANDo Butu.AMAQu1 - Sim, .senhor. 
FRANCISCO V..-\T,J,AJJARES _ . Houve credíto para 

O -SR. Aík'VfANOO BuRLAMAQUI - Está se ·re,alizando o ser-
\·iço .pela. propria. verba da Oeste de l\finas. · 

O SR. PAuT.o DE FRv~TIN - Devia ser feita a mesma 
ronsa. 0m menor escala1 . no ouf.ro trecho Pm questão. 

O Sn. AR-MANDO BuRl;AMAQUI - Sr. Presidente, não ob
stante o zelo e a- solirit.ude do nobre, Deputado, a quem por 
i~i:;o :i á elogiei - com relação aos i•nteresses da zona que reR 
n·P.sPnt.a ... 

o ~n. FRANCISCO. VALr,:.\DARE~ - Muito agradecido a 
V. Ex. 

o SR. AR...\fANDO BURLAMAQUl. - ••. Sfmtim1mto~ que, oom 
toda a sincericlnde .. rmsidero dos mai~ lotivaveis, affirmo que 

" 
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eu, ~overno que fosse, não hesital'iu um só in&tanle entni 
suspender as· ubrus · de um ramal para. detertiliI!ada cidade, 
que se oocontra denh·o <lo um drcuito-fechadv de cstr"ad.a~ 
têe i'er1·0, e realizar o prolongamento da. linha. que vae ssrvü· 
a zona riquissima, qual a de Uberaba. 

O SR. PAULO DE FR.ONTIN - Isso sómente poderia ser 
.cxacto si exis~isse a alternativa, mas é V. Ex. quem a está 
creando. · . 

O SR. FRANC.ISOO VALLADAREs - O orador está argumen
tando como o Sr. Ministro da. Viat.:4o: este entende . que a 
linha de Pirapora iria servir apenas á cidade de Belém, e o 
nobre Deputado acha que o i·amal em questão apenas viria. 
servir Lima Duarte. 

O SR •. AR·Nr~NDo BuB.LAMAQUI - Chegarei ao caso de Pi-
1·apora. Quanto ao ·de que me estou por ora oocupand9, devo 
ponderar que· querri estivei' na zona em que se encontra Lima 
Duarte não pôde de lá sahir, sirião · por estrada de ferro; 
mas quem estiver na zona do Araxá ha de ter de rviajar a 
0avallo,. ou de automoval, ou por qualquer outra maneira,. 
para cbegar á linha ferrea q.ue' o conduzirá directamente á 
Capital Federal. · · 

A differença é uapital: a Cama.ra, para se convencer me;
lhor, póâe examinar o mappa, que aqui está, · e quP colloco 
á disposição de todos os CQllegas. 

Julgo desnecessario insistir nesta materia, porque penso 
liaver dei:nDnstrado que o Governo anda perf eitamente.-·bem: 
não .possuindo recursos i>ara atacar todas as obras. preferiu, 
por mai-s necessarias e urgentes, as da. linha que de São 
Pedro de Alcantara, passando por Araxâ, attinge Uberaba. 

O SR.. FRA~c1sco V . .u.LADAREs - .Ouço com mtâfa sa.tis~ 
facão a noticia .qµe V. Ex. dá, mesmo quanto á linha de 
Ubera.ba; mas posso garantir que o trabalho ahi não foi co
meçado até este momento. Pôde ser que pretendam fazei-o 
agora, <leante do clamor que se levanta. 

O SR. AltivDANDo Buru..AMAQUI - Seria, nesse caso, prova 
da attenção que merecem as observações de V~ EX. · 

o SR. ·FR..~NCISCO VALLADARES - As minhas,. não; ellas 
não são attemdidas em cous.a alguma. ne~ tenho -tal pretenção. · 

O SR. AR1MJANDO BuRLAMAQUI - Na. continuação de sua 
critica á politica ferro-via.ria do Governo, o honrado Depu
tado por Minas Geraeg· alludiu á paral'ysaoão dos trabalhos de 
Pirapora a Belém. · 

E' uma {ftlestão de alt.o interesse nacional. Acredito ·que· 
fatalmente terá de ser cons,ti-uida essa linha, logo que as cir
cumstaneias . o permittam e os· nossos recurso..s consmt.arn. 

No momento, o Governo se a~b-0u . em faee dessa contin
gencia a .que me .~ef eri, de ter. de e~olber as obràs mãis ur-
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t;·entcs, para atacal-as .. E, antes <le prosegufr, quero rectificar 
t.ll!l ,ponto, a cujo proposito o honrado represenlante da -Ca
pital F ederal formulou hontem acres censuras ao Governo, e 
egpecíalmente ao Sr. l\linistr·o da Viação, apoiando o nosso 
distincto collega, representante de Minas Gct'aes, qe.e me está 
honrando com os seus apartes. · 

Tenho aqui o relatorio apresentado pe1o Dr. José PL·es 
do Rio, quando in,spector geral das -Estradas de F erro; ue;;se 
·i·elatorio, S. Ex. túiduziu de maneira. clara, precisa, insopbi:s
mavel, o seu pensamento quanto á .situação actual do pro-
blema ferro-viario no Brasil. . 

A Camara me ha de relevar que leia trechos desse do
t\!ment.(I; para que fique }Jerí'eitamen.te eompenetra<la de que 
e hoje l\finistrô da ViaiÇ.ão não modificou o modo de pensar 
que mantinha quando ins,pect.or- das Estradas; e, quando o 
tivesse modificado, o certo é que, como inspeetor, fallava pm· 
si, e, como Ministro, é orgâo de um governo, havendo diver
~;idade radica.l entre as ·duas situacões. 

O honrado Sr . Ministro da Viação é, a Camara e o nosso 
paiz sab~m, um profissional de· raros meritos, mer1tos que o 
fizeram áScender á alta posição que presentemente occu.pa e 
onde, a :par dos grandes servicos que vem prestancfo · ao paiz, 
tem confirmado- .as solidas . esperanças de que era e é depo-
sitaria. . · 
. A Camara, Sr. Presidente, vae ver qiµi não ha · contra

dioção alguma entre o que escreveu o inspector· iederal <ias 
'Estradas de Ferro, o notave1 engenheiro José ·Pires do ·Rio, 
e-o que vem pra~icando o eminente Ministro da Viação, Dr . 
. José Pires do Rio, · com :rBierencia á política ferro-vjaria mais 
coilvenie~e ao momento aetual . 

Escreveu S. Ex ., a pagina 14 do relato~io : 

«Si todas as mossas estradas d-e ferro teem as suas 
linhas mal consei'vadas, e o seu material rodante mal 
reparado ou deíieiente, parece de bom eonSelho oon
eertar o que fi2emos, pará não perdel-o de todo.> 

. tr'oi o a.parte que dei ao nobre Deputado - Melhorar o 
que possuimos. . 

~om exc~pção das estradas da ferro da região das 
seccas, onde ellas representam, em sua construcção du-
rante a calamidade, um auxilio .. . ~ . 

Eii- ahi. a confirmação daquitlo que h ontem assevere!. 

< . . . ás. populações flagelladas, e, na. ·exploração :·do tza ... 
!ego pelo · Governo, -qma garantia de. assietenoia. prompta. 
além de uma obra effieiente ria .resolucão do témeroso 
problema do Ceará e terras visinbas, eu não ~ilari& 
em suggerir ao Governo uma · resoluta parada us 
~nstrueoão de oamtnhol de f81T9 no Brall.» 
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Su<:l Ex. JISOU o verbo- no e~mdicionaI - vacillaria. - o 
que qu~r dizer que poderiam actua'r outras razões, forá"' da~ 
(la techhica rigorosa, e S. Ex . fallava como tectmico, que pu
dess-em :icons~Ihar outro program.ma. F~lízmente,. pQrém, nem · 
Jnesm'o as razões pofHica:;:; influem neste momento para qu·~ 
1;ste programmá não seja seguido com as excepções que S. Ex. 
m .. -:emo fez e notadamente com relação as estradas na. · região 
assoHada pelas secGaS. · · . 

No mais são . os ·prolongamentos que vão .tendó o anáa
mcnto compativel'"' com os rec.urso.$ de que dispomos e que 
cemo veremos servem. aos interesses nacionaes · debaixo de 
t1ua.lquer aspecto que os consideremos. 

S. Ex. ju8liffoa plenamente o seu modo de pensar e-·se-
gue na pagina 15, onde diz; . · ' . 

. <Temos ~on.stractos de ~trucções: que enumera, · 
. que poderemos redu2ir, . mas 'lião extingu~r . ~ · • · · 

.A,' mesma pagina, elle eontin.úa: 
~ 

· <cSi eonstruissemos, -O.e outro la:d-Q, a · est.ra.da de · 
ferro de Petrolina a Tlierezina, cerca.. de · 800 kilo
metros, teriam.os o Rio de Janeiro ligado. á capital d.O 

·Maranhão, assim .que fosse ou.m.prido o contracto da 
«Viação .Bahianal>, encarregada. de construir a Unha de 
Tramedal a Arassuaby .~ 

Ora, Sr. Presidente, desejo que a Camara éxa,mine com-· 
migo esta questão que não envolve a sua conf:jança ao Go-
vr.rno. . · ;, .a 

E' a questão da. ligação do Norte ao centro do Brasil; ou 
melhor, a ligação do Pará ao •R'io de J~neiro, ou ainda a 
quéstão da estrada de ferro Pi:rapóra a Belém - como é mais 
1:ommumente ·conhecida e a que se referiu o nobre represen-
1ante de· Minas Geraes, c11jo nome venho declinando com · a 
úevida venia.. · ·• 

Peço, Sr. · Pres.idente, a Camara que entre na ·analyse da 
questão, em seu aspecto technieo, em face 'da. fiitu2-0io actual 
<.lo er.ario publioo para dizer, com elementos que lhe vou for
necer ·~i, e-videptemente, a conducta do Ó<>verno, o .seu pro
sramma não consultam perfeitamente os nossos · interesses. 

Qual' o interesse qne temos, ou que se all~ga em favor . 
da estrada de ferro de Pirapora a Belém? . · · 

Al!egou o honrado D~utado pelo Rio Grande do Sul. 
principalmente, que· eram 'interesses politieos ~ • . · 

Digo eu são' interesses de toda & · ordein; são i~tereBSeS 
noliticos, são interesses administrativos, são : interesses, eoo
nomicos, são, finalmente, inter(,-sse da defesa nacional. 

Pois bem, voú mo-strar á Camara, que, em fac~ de qual:... 
quer um desses interesses, a oondueta d~ Governo actuai. ta
<::endo a Iigaeão das estradas mineiras com as )>a,hianae," fa.
zendo a ~onstruccão e prolongamento da estrada de ferro P&
lrolina á Therezina, seguindo de Thermna a Camas e a S. 
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Luiz, nas r·ondiçüe3 que vou lêr á Gamara, o GovcrnlJ presta. 
um ·grande serviço ao paiz, os att.endendo, inteiramente, de 
maneira que o não faria cum a con:;tT.ue:i::ão <la esLrada de 
ferro de Pirapora a Belfan. nem serviria aos iüteresses admi
nistrativos, po1Hieos e economicos~ e da defesa nacional do 
pa.iz, da forma que :;erve. 

Quanto aos iateres::les politicos, não temos necessidade de 
dizer eousa alg~ma. O que se "poderia temer era que essa re
gião se µudesse desintegrar do património; do territorio na
cional. . Mas esse receio, parece, não existe em parte alguma. 

Quanto aos interesse~ admini3trativos, o que se tJ.Uer é 
rrigularidade e rapidez nas communicações; _e. taes condições 
.são muito mais fac,eis de serem obtidas ~om as· linhas que o 
~verno está c.onstruindo e ordenando o prolongamento, do 
que iniciando a construcç_ão de e·atradas que, ainda Que ne-
ce-ssaria.s, vão atravessar donas -despovoadas. . 

o SR. AYRES DE SILVA - Essa wna, que V. Ex; uiz 
povoada, zona central do Brasíl, já em 1864., seguudo o general 
Couto de Magalhães, contava 600. 000 almas e hoje, na opinião 
de Belisario Penna e Neiva, que a peveorreram, é 1>elo. menos 
de um milhão de habitantes. 

O SR. AnMANDu BtrnJ.AMli.QUI - Aceito o:; dados trazidos 
pelo nobre .coI1ega mas não tenho -Ouvida em declarar que si 
essa zo.na é povoada por um milhão de habitanLes, as zonas a 
que ~e refiro serão povoadas por uma população vinte veze:o; 
maior. 

; .~,. \ " 
O -SR.. PAULO Dl! J.i'RoN'l'lN - Vinte vezes maio1· é a po

pulação do Brasil . 
Q sn. ARMiANDo :SunLAMAQGI - Com o ~i. ostubeleei a 

duvida., mas l.omemo!I uma 1n·op01·~üo m~nor. nl~'IUnos 1 O 
milhões. 

Sr. Presídenle, u percur:;o qu1~ n ( lovL~ruu adollU!U (\ o 
seguint-0, partindo do Rio di~ Janeiro: 

Rio de ;Janeiro-Gurralinhu - l%:! kíh•nwt.ros. 
CuI'ralinho-Bueuopolis - 77 ldloml'tro~. ou um total d1~ 

929 kliometros, .iá em t.rafe1-40, 1•M,, da Estrada de Fer1•0 
Central do Brasil, de propriedad(' d11 .União: 

De Buenopolis á Tremedal1 lJi,lSsando por l\t ~:s Claro:-, 
- 427 kilometros, ainda direclamimte a cargo da união, que 
já tem em adiàntada ccirutruc~ão mais de 50 kilometros ent·l'I\ 
Bue~opolis e Montes-Claros. 

De Tremeda.l á Ma~·hado Porlella, 559 kilometros, per
tencente a Rêde Ba h:iana, que acaba d~ ter o seu contracto re·· 
novado e tem recursos 'J)'ara fazer as cQ.11strucções contra-
ctaõas. · 

De· :Machado Portella a $itlo Novo ~ 96 kilometros, já 
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6m tr~f~gq, tambem Hêd.e .Bai1ia.11a., qut.: atacou .já ~loclu :.1 

trecho, entre j:;i•.10 [\O~u e Bomfnn, ~H kiiometreis. • 
i•e Bomfnn -v:..ruo::; ü .lúa.Zt!ll'O ·- 13.2 kiiomcu·os, ainda 

11;: b~hi<t.; rri~ em traíego. ·· . 
Pç.s.sªrnos p~ra Pernambuco, e t~remos a estrada. de Pe

trclina a Therezina - 780 kilo1M.tros, do~ éit!à~~ 60 ·· eni. 
adiantada construcção. e mais 90 com s~rviço atacado. Estráda 
c::;lq, a çªtgQ qa T.JnjijQ, · 

Em chegando a T~erezina encontr~remos . a p~qµi:ma es- .~ 
trada de Flores a Caxias, com garantia de juro~ e prazo a 
terminar, e de Caxi~s a S. Luiz, com toda. a construccão 
prompta; o traí' ego prestes a ser. inauguraqo -. tudo ·em um 
total de 448 kilbmfttros, de propried~de o~ gar811tip~ pelo 
Fnião. · · · . . 

N~o qlJ.erQ C:QPl:li4erar, por effl1-JYÇ).1l.to, o tr~ho. cto Mara
n!1~0 a ~~1§~µ 4~1 P~~·Ji.. bu~~~D.(iQ eµ~Qn4'a,r a, eatrada de :f~l1?º 
11ue desta ultima cidade vem já a Bragari.ca. · . 

R,eca,pitu4l}.IlQQ?. ~J':'. Presi.Q~nt~.: te,-no~ qu~ o ~gin~:iro de , 
ki tomefros . eritrp >:l, ~ui~ p,o Maranhão e º-ltiq tj.e J<m.~W§, 
lJ t.:l q -Pli!rcm:so SN~ aca,po d.e Q.jzer. é 4~ 3 • 713 l.tjl.o~etroS!, ®ª.,. 
i.íid3::i gs Íl'ltCQQ?S~ e qq.e, 9e~t~ t(,>lio j4- Se !J.Ch~ @fP Wªfe_gf) ' 
r .1>Q~ ~ilom@tro.s, e~tãc· Jú: qop.struidof) 110 "Jiilornetros ~ 
1 ~Lrqd4s dª' Uni{io e- znais do que isto m~s çqntraciJlA~. i.84> ~. 
na R~de de ViJivão Qf!. Bahia. · · ' · 

lia, pol'tanto, ~ .108 ki~P:met~·.o.s a coust.ruir. T~ranqQ ª
l;ilometr~gem j~ prompta, e que qentrc·' qe pouco ~JllPo estar~ -
1'111 trafego, e que mo:µta em rpajs de 200 ~iJom~g-ps, tere~ps 
rnni!:l ou nienos i. ~00 kilometros a cons4'i:lJr. 

Destes, menos de 1. iOO,. ou e:xactamente L097 estão· a 
L'argo da União,· qu~ tem os seus estudos feitos e as ttirma8 
•k eonslr·uci;ão el)tão em c.anwo, dando . andam~nto aos tra-
balhos. · , 

Como a Gamara está verificando ·a tarefa. que ineumlle 
i•l"llprtamentC ao19oyerno é péquen~~ Pelativamente, e a acção 
quo estai sendo· pc11ta em pratica é,a 4e uair ·~S pal'te.s désw:ij.~ 
•rn::; de um traçado de estradas ... que saU.Sf,a.zem pleµameute. a.o~ 
u~Lrii·esse;:; nacionaes. 1 

·· 

Lam~ando-se os olhos sobre o mappa geral do nosso paiz 
- e o taµho á d.ispQ~jção qos iUL!§~pes cofü~p.s {mq$t?"a!Uio) -. : 

• t•:~de fogo, ao primeiro relance, sente'°'~~ qµe Q g8çjdo. que 
,.~. executa é o de uma linha interrompida, no qual · se com- · 
i;ldUr as· partes das interrupcões. · . · 

tstv . mesmo, Sr. Presidente, accuseJi;l.Du o Sr. Ministro 
da. Vjar;ão qua~o .~nsoector fegeral. das Estre.{_as da Ferro, · 
··m seu relat.orrn, final da pagma 15. e c.Q~o 4a_ 16; que ~ 
i :aSbO a ler: 

. . . 
«Não vemos· eomo justific.ar-se, em uma épo'ea de -

aperturas. financeiras, e· gasto da centenas de. milhares 
de contos em um.a ferro-via. através de imciensos de
sertoE1 tropicaes, . de rapido p6VOWnent.o IµUil9~ pÍ'oi>l~
matico (S. Ex. referia-se á estrada de P1rapora a .B.e .. 
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lém: , com peq,ueno objectivo de ligar-se a. cidade de 
Belém (com 130. 0:.00 habitantes; ao Rio de .Janeiro. 
'001' algun~ milhai·es de kilometro:5 de bitola .estreita e 
í1ão lastrada de pedra, caminho penoso .,que rarament,1• 
um pas::;ageiro preferiria á viagem costeira, commod:a 
e cor..fortavel, a bordo de grandes vapores comparave1s 
aos tran5atlant.ic.os. :i> 

• & 

"' "·eu~ .u·~~~~uan~o, na mesma papna, logo etn seguida, escre~ 

. ~A ligação do :=Ül ao norte, -por estrada de ferro. 
estará feita quando assim ligarmos ~ .Capital Federal 
ás· populações do nordeste, os grandes centros populo-
so!:> da Bahia e Pernambuco. :i> . 

E' ó conselho do tral}ado que veio executar como Minis~ 
tro. Onde! poís,. 'uma cont.radieção como aqui se quiz des- -
cobrir? · 

E' mí::iter que u~ mustres collegas eonhecam que as con .. 
dições technicas de todas as linhas da rede bahiana,_. a. de Pe
trolina a Therezina e desta càpital a · S. Luiz, com excepção 
do pequeno tr.ecbo de Therezina-Flores ·a Caxias, são das 
mais :ravoraveis possiveis, pelo · que sel'á uma via-ferrea 
ântcrcstuclual de grande c:apacidade de trafeigio e dest~nada a 
circulação de trens rap idos . A viagem de :5. Salvador a São 
J .. uiz .qrue !h.oje é feita em iO dias, fica.r:i reduzida · a quatro, 
sem considerar o lrafego nocturno; de S. :Salvador' á There
zina a viagem será. feita. em tres dia5, quando hoje são neoes
i:mt•ios J 5 em méd<ia, m1s ~poca.s em que o rio Pa.raalhwb:;. · 
permiLte navegação facil. · · . . 

VcJa.mos agora, Sr. l'residenle, cmbe>ra i•apidamenLe u 
traçado directo. de .Pirapora a Belém, . · 

Reporto-me aos õoeumentos officiaes. , 
. Leia a Camara, a pagina 71 do relatorio de i9i7, do dli~ 

:i.·c<.llor da Estrada de Ferro: C_ootral do Bra'sil, o illustre en-
genheiro Aguiar Moreira. 'i 

·, 
Ahi se encontra : 

. «Nos estudos definitivos, a linl1a foi dividida nas 
:.-Je~uintes seccões ~ 

1. Pirapora-Palmas • . • . • • . . 
'> Palmas-Carolina . . • • . 
3. Carolina-Gurupy • • • . 'L Gurupy-Oa.Ildirú •• 
5. Candiro-Belém ..•••. .• .. 

934,800 
712,'520 
li25,380 
220,000 
254,465 

ou· sejaµm total ds •• : ••. . • •••. •• :• •. :•. 2.547,i~ 

. Salvo a 4'~ secção de Gurupy-Candi~, todas as outras eo· 
lâQ estudadas. 
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Assim verifü:amos que u -pereúr~o a t:tn1:st.ruir poi· este 
traçado é . 8Upei·ioe au. que ~e e!:tá fazendo em mais de 600 
hilomeLro~, . uu · exadament-e 647 kilúmetros. 

Do Rio de _Janeiro, pela liruha Pira.pora-Belém, que se 
'pôde considerar ·como a . ~ord-a do grande are.o que é a fi
.gura geometrfoa de nosso. te-rritUtrío nesta parte do -Oe1D.tro . para 
o norte, a Belém, do Pará, .-a distancia é de 3 .553 kilometrQs 
ou mais 1. 000 kHometros que a distància entre o Rio de- Ja-
neir() e Pírapora. · · · _ 

Párte deste trecho é de bitola !a.rg-d., pa1•te de esti.·eita, 508 
.kilomefros, com um pequeno trecho de qua.si 36 kilometro9 
de bitola mixta, segundo os daoos do relato.rio : a que me 
·tenho referido. - · . - . 

Accresce, Sr. President~. que se fiz.ermos a comparação 
dos o~amentos das despezas a re.a.l:izar em um e em oo.tro 
sentido, mais yantajos0 torna-se o percurso q.ue o Governo 
vem adopf.andro ·por inclidir em menor despoodilo. 

O orçamento para a construcção da Estrada de Pirapora. a 
Belém era de 257 . 643 contos de réis. despreuctas as fra
~ões o que dava. para eiusto kHometrico !üi :120$000 .. 

Mio tenho re<..~io de erro affirmando que com este or· 
~amento no momento actual não se fará a. coostrucç:ão. Não 
irerá el.-aggerado falar-se em 400 mil contos, d.ada a eleva~ 
•:ão .de todos vs materiaes de oonstrUccão e a mão de obra. 

Tomando, entretanto, o preco ea.lulado ~nteriormente a· 
Hf:l7, isto é, tOi-:i20$ por kilometro e applicando este trooho ·-.. 
a todo o percurso que falta concluir pelo circuito em anda
mento, teroos que a despez.a. será o producto desta. /quantia 
pelo nu.1Ill'ero de kHometros a construir, ou seja 1. 900 mul
tiplicado por 101 :'120$ que dâ para produet-O rigorosamente· -
t92 •. t30:000$-. A differença a. favol" <lo tral}ado pelo inte-
1•ior de Minas Geraes-Bahia, Pia.uhy e Ma.ra'll!hão, é de mais 
de 65 mil contos, qumtia esta que dará para a eoo..struoção 
do trecho não comprethendido entre uma estação da Caxias 
a S.· Luiz e Bragainça., terminal da Est-rad& Par'sense. 

Até então temos,. Sr. Presidente, considerado qu_e as oon
dil]-Oes s:OO as ·mesmas, o que evidentemente não' se dá. 

E que as oondiçõ·es não são as mesmas é facil de se · ve
l'ificar, mas peço á Camara licença. para resalta~ um facto que 
mostra. quanta razão me assiste e como prova que o futuro 
do tra~adc; que se está construindo é muito promissor e sem 
contestação muito mais do- que o -0ut-ro. , 

·Durante a guerra um amigo· meu veiu procurar-me para 
'fazer uma eompr2 -de milho em Montes Claros e me dizia,_ 
eom as e.artas e otfe-rtas que possuiat que o .milho am es
tava de tal maneira. barato, que podiamos co-mprar .seis ca
minhões, tr3I}:êportal-o de Montes Claros . á primeira estação 
de estrada de ferro-, que esse mílb() supportava o frete da 
Eetra<ia de Ferro Central e ainda chegava aa Rio de Ja· 
neiro em condições de Iµcr~ para- o~ que realizassem a 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 23/00/2015 15: 15+ Pág ina 60 de 114 

:;~o 

Bmpreza. Infelizme;it(' não entrei na cornbinacão, porque não 
dispunha de capital e o meu amigo tambem não, porqu0 não 
encontrou os automoveis Saurer para faze;: o carregamento. 

o SR. FRANCISCO VALLADARES .. - Isso demonstra a ne~ 
eessidade de transporte, para aproveitar tão grande produ
eção. 

O SR. ARMANDO BunLAMAQUI - · Em todo o caso, ·~ isstJ 
prova a riqueza extraordinaria da zona por onde vae pas• 
sar essa estrada. 1 

O SR. MAURIOIO DE I.,ACERDA - Si a zona é tão riea as
sim, por simples concessão a particulares, o Governo encon
traria quem fizesse. Além dieso o papel do Governo é fazer 
e~tradas para povoar e não como industria, para exploracão 
de fretes. Acho que o argumento de V. Ex. é eontrario ao 
Jeu plano. 

O Sn. ARMA..'llfDo Btmr,AMAQUE - Não vejo em q:ue.1 
(Pausa.) O· facto prova. a abundancia de carga e consequente
mente de renda para a estrada, porque dadas as despezas de 
transporte, o lucro da operação sómente poderia tenfar si o 
volume fosse como era muito grande. 

Ü'.que V. Ex. formula é outro aspecto do problema de 
que não posso me occupar no momento. Estou justificando 

· a conducta do Governo e provando que na sua orientação 
elle presta grandes ~ervicos ao Brasil. · 

O SR. CAMILLo PRATES - Tenho informações de pessoa 
ccmpetente de que o ramal do Montes Cia,ros é um dos pou
eos da Central que <lão saldos. ~ioµo o unico. E' esta uma 
informação segura. 

o Sn. ARMA.J.~DO BURLAMAQUI ~ A informação de v. Ex. 
vem confirmar o qu.e disse. O Governo terá de construir .umíl. 
linha até os llmites da Bahia, porquanto as estra,das no 
tcrritorio bahiano estão presas por contracto e teem da ~er 
fatalmente construida. Logo, o Governo faz obra patriotica 
construindo as estradas d0 ferro sob seu .~ominio, para fa
zer ligncões pela Central do Brasil, por estradas já presas 
por contr&.cto e em via de construcç.ão. · 

O SR. !lfauRrCm DE LACERDA - O Governo não teni di
nheiro para- comprar material para as estradas de ferro em 
trafego; como é que vae construir novas? 

O SR. AH.MANDO BURLAMAQVI - Permitta V. Ex. que 
não tome em consideração o seu aparte, para não me d~sviar 
do assumpto. _ . 

o SR. MAURICIO DE LAOE:BDA - E' um desvio morto, 
deante do qual V. Ex. .pára o trafego. . . (Riso.) 

o SR. ARMANDO Buru.AMAQUI - Não tenho tempo .siquer 
de parUr do· Rio de Janeiro e como quer V. Ex. que chegue 
a Pelrolina. · · 
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o SR. MÁURlCIO DE LACERDA - ~ão fallei nisso; não sahi 
do Rio de Janeiro. · 

O SR. ARl\rANDO BURI..AM~QUI - Sr. Presidente~ vqu ter
minar. 

Quanto ás cons-i_deraçõ·es de ordem economica, .admi~is
trativa ou política, já a Gamara v1u que não assiste razão ás 
i:itjecC-ões ao tracado que o Governo está seguindo, e; quanto 
a <tu-estão da defesa ·nacional, permítta-me a Gamara, neste 
caso, que eu falle comp technico, para assegurar que o ren
<limenlo maximo que podel'fa trazer a Estraâa de Ferro 
Pirapora a Belém, em um casô de concentração de forças no 
:ml dó paiz, e essa concentrJ.ç.ã.o seria difficilima por ·esse 
meio, o rendimento seria quasi que insignificante, confron
tado com ós recursos que podemos ter, trazendo do norte para 
o sul todos os I'ecursos que o Brasil possue para. a sua de-. 
fe~a. nos Estados da. Bahia até 6 Equador. 

O SR. CA:MILLo PRATES - Apoiado. Sob este ponto de 
vista o argumento do ri.obre Deputado é irrespondível. 

O SR. DoRVAL PORTO - E ·se a côhcentração houvesse de 
dar-se no norte, -como por occasião ·da questão dô Acre '! 

O SR. ·:ARMANDO BuRLAMAQUI - V. Ex. adean tou .... se ao 
ponto ti.e que eu ia tratar. . .. 

Em estrategia miUtar · o .. principio elementar é cuidar 
do inimigo pro-vavel. Mas não ·cuidemos do inimigo provavél; 
cuidemos do- inimigo qualquer disoosto a tomar pé na bacia 
do :l\mazonás, e, de posse desse teiritol'io, impôr as condicões 
<ic paz·. 

Pois bem, Sr. Presidente, ainda fallo mais de cadeira. 
Trata-se de urna defesa maritima. ·Eu não avancei uma pro
posição ousada; avancei uma . proposição que estó. mesmo na 
r.onsciencia de todos. Eu defenderia o Pará do mais porten
toso inimigo naval que nos quizesse atacar, com facilidade 
A!:>pantósa e com recursos insignificantes. Não é uma novi ... , 
<1ade o que digo, para. quem tenha leituras sobre o problema 
mârifüno, e acredito que haja na Oamara quem conheça o 
assumpto; acredito mesmo que a .. maioria . da Gamara. empre- · 
gue a sua attenção especial nesse assumpto .. A defesa de um 
rio é sempre uma defesa i'acil; não ha. em parte alguma um 
rio, mesmo nas condições <lo Amazonas, que a Marinha não 
.Possa tornar inexpugnavel. · 

O SR.. Do1lVAL PonTo - Mas V. Ex. admitte s6 a hy
. pothese de que sejamos o elemento mais ferte. 

o SR. ARMANDO BURLA].:lAQUI - :Mesmo sendo o mais 
fr~co, as condições da technica naval permittem hoje, com as 
mmas·· e os torpedost crear no Amazonas uma situacão tal 
que esquadra nenhuma tentaria forçar o passo para chegar 
a Belém do Pará. 
_ O Sa. ALBERTINO DRUMMONI} - ·Para isso seria necessa-

br!~ que. o Amazonas estivesse ligado ao aentro da Repu~ 
uca.J . \ 
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o :&n. FRANCISCO VALLADARES - Lamento que o nobre 
ora.cor c::leja eSiPerdil}ando t.át> beU::l eloquencia para. de
·monstrar a inutilidade de ir de Pirapóra a Belém. do Pará 
por estrada de ferro; em favor dessa construcção existem 
volu~es de publicações; contra apenas duas opi~iões iS<>-! 
!adas. 

O SR. Jo.~o CAERAL - Mas o orador não está provando a 
inutilidade. Pelo· contrario ..• 

o SR. FM.NCISCO VALLADARES - Está fazendo um beUG 
esforço para demonstrar a inutilidade dessa estrada._ . 

O SR. AnMA,.~oo BuRLA?trtAQUI -. Lamento que V. Ex •. me 
attribua exactamente pensamento diverso do meu. ~laro 
Que ninguem é contrario á eonstrucção da estrada de ferro de 
Pirapóra a Belém. Repito ainda: a. que declarei é que, nas 
condições actuaes, é preferivel executar esse progr'amma que 
o Governo está seguindo, a se iniciar c!·esde já a_ construcç.ão 
da estrada em questão . 

Si isso não .é bastante. claro, peço perdão a V. Ex. 
O SR. F'RA'NCisco V ALt.Al>ARES ,-. Quando se poderão ata .. 

ear todas essas estradas ? 

O SR. AR..l'dANDO BURT.AMAQUI -· A verdade, Sr. Presi .. 
dente, é que o idéal seria o Governo atacar todas as estradas 
projectadas. 

Mas este idéal não podendo ser realizado, o Governo ·está 
.procedendo dentro da medida ão p-ossivel. 

o Sa. RAMos CA1Allo - Fazer estradas em l'egiões já por 
ellas servidas não é p11·ov.eitoso. 

o SR. ARMANDO BURLAM.AQUI - V. E.~. não tem razão', 
Não se está fazendo estrada em região já servida por via
ferrea. Examine V. Ex. o traçado que tenho descripto. E 
porque não ~e deva fazer estra<!·a em região já servida, não 
se faz o ramal tanto preconizado pelo meu prezado amigo, 
() illustre Deputado por Minas Geraes. 

E com relação á Goya:r. iambem pos~o prest.ar informa
ç.ões á V. Ex., que muito o alegrarão. 

Fa(}amos a comparação da orienta(}ão do Governo em re
cusar a construcção <la Pirapóra. á Belém, não com as es
tradas onde se diz que t.enho interesse, :por ser filho do 
Piauhy, aliás unico Estado do paiz que nãQ tem um só ki
lometro de e~trada ce ferro. mas: com a que !'e i'-Onstróe para 
o Esfado df': V. Ex. ··: 

O SR. PnF.sIDE.~TE - Observo ao nobi-e Deputado que 
üJOI.~ f.p,rminada a hora. 

O .SP. .• ARMANno Bum .. AMAQUr - Vou terminar, Sr. Pre• 
:;:idente. 
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Imagine V. Ex. o Estado de Goyaz .: Não acha preferivel 
V. Ex. que o Governo, com os recursos que tem. prolongasse 
a. estrada em busca da capital de Goyaz, e, ~epois a Cuyabã, 
a fa~er a const.rucr,.ão ds Pírapôra. a Belém? 

Responca1 sem ·ser goyano, sem olhar o interesse goyano, 
v fl ndo sómente o· interesse brasileí'ro. . 

O SR. RAMos CAIADO - Eu estimaria que s~ atacassem as 
dnas. · · NP.ste rnoment-01 _porém, não temos serviço nenhum 
at~cado. . · · 

O SR. FúNc1sco VALL.'\DARES - Mesmo naquellas que ó 
(ioverno mandou atacar , como a de Montes ·Claros, a8 obras 
~:s.Lão paral1'Zadas, Dt:i trabalhadores morrem de febre á beira 
,fo r io . . 

O SR •. ARM:\NOO BURLAMAQUI - Si o argumento de V. EX., 
procedesse não se faria consfruccão alguma pelo inteTjor an.., 
k~ de ser feitc• o saneamento, operação necessaria, sem du_. 
' ida. e Qll<" se. póde fazer parallelamente á eonstrucção .• 

E si o tomassemos pará justificar a escolha, não te'Ilha 
;Invicta V. Ex. que a preferencia seria pela orientação do Go
\ Prno ']Ue atravessando zonas de maior densidade de popula:. 
1;ã{l já vem enco.ntra1· melhores condições de bygiene e de 
\°ida, encontrando por consequenc.ia maiQII'e.s facilidades iie 
rnão de obra. · . . . . . 

O assumpfo peTmittiria maiores divagal}ões. Obedecer.ai, 
porém, a V. Ex . • Sr. Presidente, e, obedecendo, quero cha
rr.ar a atlenção da Camara para o caminho natural que devem 
:·E'gu ~ as estrad&~ de ferro do Brasil. · 

U:M SR. DEPUTADO - Devem seguir o eaminb~ natúral 
'! ne é dP penetração, para ,ligar o interior a.o mar. 

o SR .• ARM_<\NDo BtTRLAMAQtJI - Foi o que se fez . . gerat ... 
mente. O traçado de nossa viacão ferrea tinha 'de acompanhar 
<,t marcha de nossa colonização, 1 que dG littoral . seguiu P811:'a o · 
1ntf!rior, avan~ando. a medida que as nece$Sidades, os in
t.~r4'$ses, as ambicões, . o espirito aventuroso e tanibem <Jt sen
timl'.\nto pat.riotico e igualmente o religioso mais .sle impú.nbam; 

Não quero me referi~ a · esta parte, desejo chamar rapi
rb mente a af.tfmção fla Camara para a sitnação a que já ehe
:,:·umo~, quando comecamos a sentir. a necessidade de fazer as 
1 ig-a<:ÕN.; en(.re os Esta'1M para assegurar a unidade territorial 
p1>la m2ior fncilidade., rapidi>z ~ regularidade das suas com-
rnnnjcações. . · : 

E' dar-o, 8r. Presidente. ·que o primeiro circuito a ser ·· 
li:>chado. ·seria. o do· Jittornl ~i não tivesse havido. como entre a 
Había 1~ Victoria no Espirit.o Sant.o, um vazio de penetração. 
if'nno a. rolonizaçilo c1uasi que permanecido ás bordas do lit
lcwal. dí' onde lent.nm1:mte entrou pa1•a á~ regiões menOS-ac- -
1 : <'~~iv1~i.s. E' tamhem o resultado das dAfieiencins de noas1i 
populaçlo, 
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· " Não sendo possivel presentemente, como se fez no Nor-
'de~te, desde . ·Q Rio Grândo do Norte até a Bahia, com exce
pção . do pequeno trecl:lõ da êstrada de Propriá, completar· o 
circuito maritimo, q~e é de evidente necessidade para ga
ràntir a jfüáhgihilidade de ,nossà costa, o que se devia cuidar 
era o de completar o imniediato, que é ittdubitaYelmente éSte 
(1ue ora se esf,á fazendo, e que se apresênta com um caracter 
mi~t.o. tormado como está sendo de parte do primeiro cir
cuíl o - o do 1ittoral. com parte do SP,gundo - o-do interio1>, 
pelas linl:rns de rnafor população. · . . 

Qtiãndó esté estiver conelúido. natural:tnefite se fàt'ã um 
tefr~lrõ, e tião duvido t1ue seja..' a linha de Pil"apor~. a Belém. 
jJõrttne . n·~stil dccasiâó a8 estrãdas ·d~ pénetraoão t.erão alcMi.
çado novas zonas de nosso territorio, .e nossa. populai;ão Côin o 
a~gmento progressivo quo está tendo, f orne~á.-vida animada 
para o trãfégo :que se· necessita ter. 
. Sr. Ptesjdente1 rnnitas outre.s considerações . poderia fa
zer, mà8 onelfoÇo a V_:' Jtx. 'e vou conclu'i'r acreditando haver 
con.segúído deseinpenhát"-irrn da missão fáéillima a que me 
im:Puz. . 

Quem,. portanto, Sr. Presidente, de caso pensado, quizer 
êxâtlliil3r com olhos brâsiteitos o problema . f erro-viario nas 
Ciõndiçôes lictuaes~ nâó pôde deixar de fazer c"omo fãço, isto é, 
tlãr thflb o apoio cofiscient.e ã conduota patriotica_ que o Ck>
~erno henernerito da Republica está seguindo. (Muito bem: 
·1tntitiJ bem. IJ oMdor é a'1raçndn Q. v'foam.ente cump~-i"'*n
tfl.tfo.) 

O Sr. Presidente - Está finda a hora destinada ac expe-
diente. + · 

· o Sr. Carlos de Ca:tnl;)os - Sr. Presidente, em nome da 
Commissão dP Finanças peço a V. Ex., prorogação de prazo 
j:tãr~ os Retat.otef: <:los oróamentos ·do Ext~rior e do tnterior 
~ttll~tit'em 0.:5 respectiv?s pareceres sobre as emendas offe~ 
reciatis aos mesflitl!4 01•çamentos. ..... ~ 

Con~ult'.ada, n Gamara approva o requerimento ao Sr. 
Garlos de Campos. , . 

. O Sr. Presidente Vae se passar á ordem do dis. 
{Pansa.) 

Cotfipat~Mm mail': oi:: sr~. Arthnr CoUares Moreira, Fe
Hx Pacnnco. Annibnl TclMo, Bl'nto Miranda, José Barreto, 
.Tcão Cabral, Vicmt<> Sahoya. Aibertn Marnnhão. João Elysio, 
Correia de Britto. Estacio Coimbra, NRtalicio Camboim, Pe
dro La.go. Octavi(} Mangaheira, João Mnngaheira, Alfredo Ruy. 
i\rlifido LMfie, Eugenia Tourinhc, Sn.mpnío Corrôa, Nioa.nor 
Nascimento, Balles F:'ílho~ Nol'ival , dl' Fr~itn~. Maomfo Soar"i:;· 

~ Manof)l Rei."I. R:atniro' Bt'ag~ .. JoRé de Morrtr~. Prnncisto Mnr
contles, Mattà MMhãdo, Ribeiro- Junqueira, Franci;;oo Vulla
darest Antonio Carlos, José Bpnifacio, !}omes Lima, La.n)Ou-

. ~ 
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niei- Godofl'.'edo. Josino de AraUjo, Waldomiro de Magalhães 
Alaor Prata, Camillo Prates; Sall~s Junior, Cincinato Braga: 
Alberto. Sarmento, Cesar Vergue1ro, Eloy Chavesf: Sampaio 
Vidal, Rodrigues Alves Filho, Pedro Costa, Manoel Villaboim, 
Tullo .Jayme, Luiz BartholomeU1 Pereira de Oliveira. Celso 
Bayma, João Sitnp!icio, .Marcai de Escobar e Carlos Maxi-
miliano (54). . 

Deixam <le comparecer os Srs. ' Juvenal La~artine, 
Epbigenio de Salles, Abel Chermo-nt, Chermont ·de Mirand~ 
Herculano Parga, Luiz Domingues, Pire~ Rebello,. Hermino 
Barroso, ~oreira da Roc~a. Thomaz Ca~ralcanti, Ildefonso Al
bano, JoM Au~sto, Affonso Barata, Solou de Lucena, A:IJ.- . 
te>nio Vicente, ~ervásio. Fioravante, · Alexandrino da Rooha, 
Pedro , Corrêa, Turiano Campeilo, Alfredo de Maya,, Miguel · 
Palmeira, :Mendonça Ma!'tiD.s, Manoel- Nobre, Deodato Maia, 
Lauro. Villas Boa:s, Castro Rebello, Mario Hermes, Ubaldino 
~fo Assis, Arlindo Fragoso, Raul Alves, Torquato Moreira, 
Itodrigues- Lima. Matl.oel Monjardim, Ubaldo Ramalhete, :An
tonio Aguirre, Beítor de Souza, Octavio da Rocha Miranda. 
Azurém Furtado, Aristides_.-Càire, Vicente Piragibe, Raul 
Barroso, Lengruber Filho, José Tolentino, A2evedo Sadré. 
Themistocles de Almeida, Buarque · de Nazareth, Raul F'er
ilandee, . Mario de Paula, Teixeira Brandão, José ·Alves, José 
Goncalves, Herculano Cesar, Silveira Brum, . Emifüj Jardim. 
·Antero Botelho, Francisco Bressane, Fausto Ferraz, Jayme 
Gomes, Vaz de Mello, Edgardo -da Cunha, Mello ~ranco, Car-

-los Garoia .. Ferreira Braga, José Roberto, Ba-rros Penteado, 
Marcolino ·Barreto, -Prudente· de Mora.as Filho, Veiga Mira.nda, 
Palmeira RipQer, João de Faria, Arnolpho Azevedo, Costa 
2\Jarques, Abdon Baptista, Eugenio Müllel", Alvaro Baptista, 
Gumercindo Ribas, Evaristo Amàral, Carlos· Penafiel, Au
gusto Pestana, Alcides Maya, Flores da Cunha, Barbosa Gon
ç&lves e Joaquim Osorio (83) • 

o Sr. Presldêttte - A list~ de presenca aceusa o com..,. 
parecimento de !25 Srs. Deputados. , 

Vae-se proceder ás votações das matarias que -se acham
sobre a mesa e das constante·s da. ordem do dia. . 

Peço aos nobree :peputados que occup_ém as suas cad~
ras. ( Pauia.) . 

Vão ser . considerados obJecto de deliberação· tres proje-
etos. -~ · 

São successivamente lidos ~ considerados objeeto~ de de
liberação ós seguintes 

PROJ'ECTOS 
_./ 

N. 21.3 -- 1920 
.41lfcn·iza a adquf:rt'r a btbUotheca qué pertenteu oo ez--Mirl:ts

t1•0 do ao'Mrrcl> Pro~,,isorio ge?feral Quintino Bocayuva. 

Considerando que Quintino BtH',ayUVa foi illustre serv~dor 
da pat-I"ia e bem mer~ceu da Republica, pelo yalor-da ~ua 
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propaganda, - pela sua jnlervenção no Quinze de Noye.mbro, 
pela sua acção no novo regimen; . 

Considerando que o sen devotamento á causa pública nãO 
lhe permittiu ;cuidal' de garantir o futuro da familia a. quem 
legou apenas a fortuna de um nome glorioso; 

-Considr.rando que o'; Brasil republicano não póde ser indif~ 
f er.enf.e :1 ~ort.e dos filhos~ duplamente orphãos, do grande ci~ 
dadão, 'he.cessit.ados def auxilio; -

Considerando que· e·"lte auxilio se póde prestar, sem· onuti: 
?ara o 'fhe~ouro Nacional, não !JOr dadiva, nem por pen!ão, 
mas pela acquisição da valiosa bibl.iotheca do no~el chefe -
republicano. '' ~::templo do -que já se fez ern -rei.ação aos livros 

· pP.rtencentP.s ao Deputa.do P(>f!ro Moacyr e professor Farias 
Britto ; · 

O Cengri>:ssn Nacional decreta: 
. .o\rt . L" Fica o Governo Federal autorizado a a~lt.1uirir 

pelv seu J .13to valor afim de incorporal-a á · Bibliotheca do 
Senado, ou da Camara cdos Deputado$, a Bibliotbeca que per
tenceu a Quintino Boeayuva,' Ministro do Governo Proyisorio 
~ Vice-Presidente do Senado. · 

Art. 2_• O Go\'erno abrirá para esse fim o necessario 
credito. 

ltrt. 3.º He-vogam-se as dispC>Sil}ões-em C'Onfrario" 

Sala das sessões, 13 dt:\ ago~to de 1920. - El11ldio de Mez--. 
<111.-ita. -- A' Commissão de F~n.anÇàs. - - _ . 

N . 214 - 192-0 

E-r.lge a <tp1·cséntac;ão da cademeta de reservista do Ea!ercito 
· fnt da. }lm•inha pm·a a obten.çãc> de empreg.os pu.bli.cos 

O Congresso Nacional resolve: . _ _ 
Art. 1. º P~ra admissão ao:a cargos publicos é obrigatoria 

a apresentação da -caderneta de reservista do Exercito ou '.d~ 
'farinha por ocJ::asião da inscri:poão em coneurso ou dn posse 
em 1~aso dP. noml'1lção inde.pendentc desl<', salvo se o candidato 
provar t~r 30 -,mnos ou mai~ em i920. 

~ 1. • São exr.epluados \.! Llicamente os ,;;ortendos ou aquel
lP~ QUC! volunlariamr.nt.e 1>e submettcrem ao P.:'lame das jun
~a:i mili lares (' fo-rem julgadas incapazes por d~feito physico. 

~ 2." -Os inl1' ressados poderão promovei• a annullacão de 
qualquer nomea-0ão feita com infrac~ão desta lei. : 

Arl. . ~ ."' Os particulares que não readmittirem seus em
pregados sorteados nos mesmos Jugares que exerciam, sã.o -
. obrigados a pagar uma indemnização correspondente ao orde
llt$do àe um anno. 
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Art. 3.º· O Governo regulamentara ~sta lei~ providenciando 
para a . sua affixação na séde de todos os m'Ulricipios d.o paiz.; 

Art. 4. º · Revogam-·ae as ·disposições em· oont.I'Brio. 
Sala· das sessões, 13 <ie agosto de 1920.· ....:.. R~riques Ma-

chado. ·· · · 

Justific(xção 

Não ·traz novidade este pl'oje(»to que apenas procura me
lhorar uma lei ilCtualmente em Vigor. De facto, pela lei de 
·1918, dous annos depois~ isto é~ em 1920, é e:tigida a cader
neta àc reservista ou ·. pelo menos a certidão de alistamento 
para o exercicio -de. qualquer cargo publico. Es-~a lei está. 
sendo oumprida, porém, sem a uniformidade nem -0 rigõt- que 
rnra · de <i·esejar em todas ·as repartições. Não é tambem ra-
2oave1 que a certidão do /alistamento militar permitta a ·no
rooação quando o candidato deixou de cumprir o principal ' 
dever para c..om o Estado, o servi~o militar . Aliém de que essa . 
disposição estabeiece a- desígualda.de entre os sorteade>a, ga
nhan<lo os ·já beneficados · pelos empregos muito mais que os 
outros e aearretando despezas dobradas aos cofres publieo3, . 
que passam a · pagar dous funooionarios para um só cargo., 

. As ·outras disposições j1Htifica.m...;.se pelo $.im-oles enutt. .. 
dada: - Rodri.g1tes Machado..,. - A' Commi~são ~ditFin~as.: 

N. 2i5 - 1~20 . 

Ma-nda. addfr os fieis 1 de tliesoureirv:s. que tenh·am, Se1"Vido 'em 
Tepartiçõe.<: cu.jos th.esou'l'eiros ou paga4>tes tenh.tmi 
faUewfo ou sido aposentados mt. demittido' 

O GongPesso ~aeional deereta: 
Art. 1.. ª Os fieis de tbesoureiros e pagadores, de todas 

as repartições federaes, contando mais de 10 annos de eff-e
ctivo exercício ou serviços pllblicos federaes, nos casos de 
substitui1tão por morte, aposentai!oria ou demissão dos re
spectivos tbesour.eiros e pegadores, ficarão addidos a qual
quer reparticão' designada pelo Governo, sem perda de ven
eimentos, até que possam ser aproveitadas os seus serviços, 
nos .devi<los quadros. em cargos EkJuivalentes aQ-s mesmos 
vencimentos. 

Art. 2. º Fica o Governo autorizado a abrir. os creditos 
necessarios á e.xeeução da presente lei. · 

Art. 3. º .Revogam-se as disposições em contrario. 

Solon fie L 'tLt'P.?la . - Olegari.o Pinto . ;.._ Octacili~ de ~l• 
bvq11.e1·q·ue. - A' Commissão de Fiuam:-as. 

O Sr. PreSidente - · Passa;se ás vot~es constantes dâi 
orctem do dia. 
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•• 
~Vota.Qão do projêcto n. 70; de 1920, contando. tempo de 

serviço, para a aposentadoria, ao desembargador t\odrigo de 
.Araujo Jorge, êOm pâtMer "Contrario da Commissão de Fi
nancas. ás emendas (vide projecto n. 10 A, d~ Ul20) (3ª dis-' 
cuSsão) • '·' ·. . . 

O Sr.. Presidente - A este Pt'Ojecto foram offerecidas as 
seguintes 

EMENDAS 

N. 1 

Aiccrescente-se onde convie!' ; 
A:rt. Aos funccionarios federaes será contado o tempo· 

de serviço prestado aos E.ste.dós1 em . funcções . do Podér Ju
dfoiario1 contanto- que não, exçeda de um . quinto do tempo 
de serviç9 federal. . ...... Rodrigues Macita.àQ. .._.... Arthu~ Coll4-
Te1 M orei1'a. 

N. 2 
-

~ccrescente-se o seguinte: 
. A.rt. Aos funccionarios que contarem mais de 35 an-

nos de serviço publico :federal, sem ter gosado qualquer li
cença, sem ter soffrido- pena.lidadé nesse periodo de tempo, 
poderá ser concedida aposentadoria ou .. reforma com às van
tagens do cargo immediatamente superior, desde que já o te
nham exercido interinamente ou em commissão, por mais de 
dous annog seg1.tldos çm não. - Octavio Roch.a. 

Vou submetter a votos as emendas em primeiro logar. 
·Rejeitadas successivamente as referidas emenda.a nume

ros :1 e 2. 
Approvado em a~ diseussão e enviadó á C-Ommissão de 

Redaccão o seguinte 

PR.OJEC~O 

N. 70 - 1920 

O Congressó Nacional decreta: 
Artigo unieo. Ao desembargador Rodrigo ~e Arau.Jc 

Jorge, procurador geral junto ao Tribunal de Appella<;ão de 
Rio Branco, no TerritDrio Federal do Acre,. ser~ computado 
para aposentadoria, o tempo- de serviços prestados aos· Es
tados, em funcções do Poder Judkiario; revogadas as dispo-
sições em contrario. · 

Vot~cão do requerimento· n. 6, de. 1.920, pedindo infor
mações sóbre o paradeiró do .co:mmandante e -um criado do 
YªRº~ ~aéatf, t9rpedeado. du~ante a gue;r:ra •. 
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-R~qµeiro que, f).or jnterm.edfo d\l ?4esa, e Aii~ietfo ~e ~Jf.,. 
teríer i:pforme a paradeiF() do comzµandante e. \!.ln· 6#~~~ ~ 
bordo . do Macau, t.or~edeado dura~te a guerrli. · e @JL~~ O&i M.:. . 
clarec1mentos obtidos a respeito pela. n()f!ea.. ~g~§~ e..m 
Berlim. -. -

Itejeitado. 

O .S;r. Mauricio dlil :i.a0,erda (pela ~rdctn) remtaf .i vOfk< 
frnacão da votação. 

Proeedendo,..se á. verifi.õação de vota~ão, reeoª~~~~~~ .. e w .. 
rem votado .contra 100 Srs. Deputados e ·a i'avor um; w- . 
tal 107. . · . . 

~ .. 

O Sr. Presidente - ô requer~JJ)ento n. 6 fei reJe~o. 
Votação do requerimento n. 7,\ de 1920J do Sr. ·Njcanor 

Nascimento, ;pedindo iQ.formaoões sobre e. verb$ pOl'IDJ.0 fl)-! 
ram feito& ao insper.tor das Obras contra. 0.fl Seeeae aâea.ut;s~ · 
mantos na im.porta11cia de 5.900:t000$0CO -~ · 

RBQUEIUMIW'l'O 

N. 7 
Ii.~.Queiro ~ejan,i requisitadas por j!lt~px~e4io ·~ ~ da 

Gatl'làf&, a.o Poder Exeeutivo - ?.fjni~teriQ .,da V1;.\;l9 ......,,.. as 
seguintes inf orm&eões: . . · · 
. · 1, por que verba e por que repartição_ for_a.m f~jm~ =ª° 
mspector das Obras contra as Seccas os dous adeantamentos 
<lo 2. 900 :ooo.$ ! e 3. ooo :000$ mencionados em nota do mesmo 
funccionario no Diario do C1Y1Jt1JreJ~O de 9 de_ julho, pagina 
1.1020; . . 

II, quaes .as datas em <me feiram feitos e o ·prazo deniro · 
no qual devem ser por lei ,prestadas as respectivas cQntas; 
se o i'oram. · · 

O Sr. Nicanor NasciJl:l~ij.to (•) (pela ord.em) - Sr. Pr .... 
sidente, preliminarmente peço a r~tirada desse ·requerimento, 
!11Jis que as infor~aeões, ·já prestadas á Cama~. cop.firmªm 
positivamente ã.s que tenho, de que esses ~deant~µie;qtos fq
. ram feitos p.OI' eoi:ita da verba da seec~, :POF ope:eaçio de cre-
dito no Banco do Brasil. Confessa s lnfermaéão presid~ncial 
que ~té hoje nã-0 foi possivel coUocar as JipoUces pa.rtt. " ser
vit:o da see,c~ o que quer dizer qµ~ ~ affirrnação dos 61';;;. fj-

(" l Eat.e discurso não foi revisto p.elo orador. 
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A .. ~NAES DA CAMAM 

nanoistas da t;amara dizendo que es::;as autorizações não tra
zem peso ao orçamento está completamente desment..i<ia. 

Essas autorizações trazem . peso orçamentario, porque o 
·Governo não pi>dendo fazer o pagàtnento em apoiices e não . 
pocendo collocal-as, e3.tá pagando directamente em dinhefro 
eSSé.S obras. E' o que declar~ a informação. O Governo pede 
rllnbeiro empresta.do ao Banco do· .Brasil para effectuar ·. es;as 
obtas~ visto a difficuldade de collocar as apolfoes. Assim, ria 
liquidação de CQntas com o Banoo do Brasil eUe terá de pagàr 
com o dinheiro orcamentario. , 

A doutrina, portanto, não é verdadeira. O Governo não 
póde fazer ~ pagamento dessas obras extraordinarias em apo
i~s. porque não tem mei0. de coilooal-as no mercado e -porque 
ha saturaeão completa no mercado de apoiices e, assím sendo, 
á obrigado a pedir dinheiro ao Banco do Brasil, dinheiro que 
:t-erá de pagar depois por encontro de. contas com a · receita 
commum orçamentaria. - - . · .. 

Jato é o t\ue é preciso ficar claro e é o que e&tá decla.:... 
rado nas informaç.óes offimaes. Como o documento· fica, re
queiro a retir-ªda do requerimento~ 

. Q Sit.- OsCAR .SOARES ·- Es·sas ·operações de .credito não 
são feitas· absolutamente nos termos da lei que mandou emit- · 
tir as apoiices; .são feitas por lei. especial que autoriza -0 Go
verno a abrir credito para soooorros public,os. 

O SR. NlCANOR NASOl.MENTo - Não é isso o qu,.. diz a in
formação. Olfuito bem.) 

O Sr. Preaideite - Defiro o requerimento de V. Ex. 
· · Vot8çã~ do requerimento n . . 8, de 1920, do Sr • . Nicanor 

Nascimento, pedindo informações sobre a da.ta .· da partida do 
engenheiro Flavio Ribeiro Torres para a Amerioa do Norte: 
em eommissão. · · 

REQUERIMENTO 

N. 8 

Requeiro s1~jam requisitadas, · ,por intermedio :da Mesa · 
da Camara dos Deputados, -ao Poder Executivo - Ministerio 
da Via9'âo - as seguintes informações: . · . 
. I) A data em que partiu~ em· .commissão, para· os Estados 
Unidos da America do Norte o engenheiro Flario P..ibefro Tor
res d~ Castro •. da Inspeetoria das Obras. contra as Seceas? 

II) Em que repartição servia quando _ foi investido. desta 
commissão ? · · · .· 

' UI) Si , além da commissão do Servi~ das Seccas, tem 
.elle outra, nos Estados Unidos ? 'Qual ou quaes ? . 

IV) Quaes os vencimentos integraes desse funccionarío. 
~uando partiu, quaes os .que -- de-pois _, passo:u, a perceber, 
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e si, além. desles vencimeufos, teve o me~mo fnIH:wionario ou
tras vantagens, inclusive um premio e~colar de via;;eni· an c~-
irangeíro' ? · · 

V) Qual o prazo dessa, ou _dessa~ commissões que cxeroe o 
dito engenheiro? - · 

Rejeitado .. 
VÓtação do. requerimento 11. 9, de i920, do Sr. Nicanor 

:Nascimento, pedindo. informações relativas ao a~~\lde ;piirti
çular Borborema. · · 

REQÜERIM-EN TO 

N~ 9 

Requeiro sejam requisitadas, por intermedio da Mesa·_ da 
·camara, ao Poder.Executivo -· Ministerio da Viação - as se-
guintes informacões: .. . 

l) Qual a · data .:dos estudos de campo do açude p"articüJ~r · 
Borborema, autor e '.iµsto destes; nome do proprietario, muni-
oipio· e .Estado -em que se acha este açude? . 

II) Qual a dàta e numero do aviso do ministe_rio. pelo qual 
tenham sido approvados . os planos relativos á construcção 
e cópia authent-ica do orçamento ? . 

ID) A data em que teve inicio e a em .que foi concluida. 
a construct:ão; · .. · · 

IV) O nome do profisisoual que llaja :fiscalizado a con· 
strucção e em que data· esteve· elle no local; cópia do seu re-
1atorio referente a<1 serviço de fiscalização do açude refe
i·ido; . · -~ · · · 

V)-. Qual_\ a importancia do premio, qual. a .iinportancia d9 
pagamento requisitado: e, no. caso de haver diff.erer~ça, qual 
o motivo desta; · · . . · . · · '.· · 

VI) Qual a repartição fiscal ·a que foi .feita a i'équi_Sição 
desse ·pagamento e·. qual &e. ver;ba-, com· todo.s os seus tmlo'3, 
qual a verba por cuja eonta correu ena e si esta verba· foi di3 ... 
tribuida especialmente para. tal fim ? · · 

VII} Quaes. os-dispositivos regulamentares cm vigor, 
desde .o inicio ate: o fim da construcção ? 

R~jeitado. 
Votação dÔ requerimento no" ~O, . de 1920, ~o Sr. Maur~io 

de Lacerda; sobre ·o assalto soffr1do por. um· Jornal operanD. 

REQUERIMim'IO

.. M.: lO 

'A camara dos Deputados? · confian~o. no ai tO ~a.tr!otismo 
do Sr. PrP.sídente da Bepµbhca, h.lamhs@ .. se aohdarJa com 
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o : a~salto àe lwntem ao jornal operario IameE.tanâo &f'6Has 
que a poJicía não tives!se tiqo opportunidade · de empa~telai-é 
e que seus redactores, ora presos no xadrez da vadiagem, te-
n}lam P.5Capado illesos do attentado'. · · · · 

O Sr .. ..Mauricio de ·Lacerda (para encamin.ka,.r· q. ypf~ão) 
- Sr. Presidente, a respeito desse assumpto ·só terih,o a edi- · 
tar m~ljs os $~guint~s esdlarecimenws : · 

PELA LIBERDADE DE; IMPRENSA 

A policia. desta cidade fez pontem uma vÍõlencia ta+Lto 
mais · criminosa, quanto ella tem a marca d'e quasi todos· os 
seus actos: é profund.amente estupid~L. AtAçou e varejou o 
ed'ifioio da Voz: do Povo. · 

· O chefe de Poltcia interrompeu a sua ~'uqiç~o ââ PPh.lb 
m.ia~ assistiu á maior parte das tropelias e, contente, voltou 
de novo para ·o Municipal, onde ~ão falta. quªnão o Sr. Epi- . 

. tacio está pre.s.eute. . 
Si um grande numero de ji::>rn~eii, com uma altivez -prç,.. 

tiss~onal que lbes fica muito bem, a])plaucj.e a: attitq.de. da-po
licia, publicando as nota;, que ena zP,esm~ forneceu, senu.>ve s~ 
salvou alguem nesse naufragiQ; O Jo-7'ft,al, gr(l.nd~ o!'g~a jn
dependente ~ de teur.lencias---nitidamente· conservadoras, çi;!P.Su:-
rou tambem a brutalidade policial. · , . 

~ão ~ varejªnél.Q redacc;ões de jQJ.'I).~es qu~ - ·s~ !Waf~"ª1 as 
idéas por elles defellQidas. A pol~çj~ clevi& s$~r o liervi~Q 
inestlmavel que ll0$ pr~stqu no pia em que mand1:m µµia tl,lf~. 
rle agentes i·asgar A Folha. O fàcto occorreu em um sabb ... 
- e na eegunda-feira segtJ.j~te a tirage;m de13t.e jO:rmll tríp i-
novat · ' · · . ,. 

Qunndo se tira a um partido politfoo o direitQ d.$ ~:J:JH'i...,. 
mjr ns ~mai; idei~s com palavrªs, d4..,.f?ei,.,.llrn& ipsp~fapt~ ._a de· 
peopagal-es lWL' t.odo.s os me~o:? · revPll.lc~qnl}I'ios, 0§ z.:p.~i$ re.
volucton.llt'Jos. CJUe em · f)l1lras çi+cumªta:p.c:~.:}s :s~rja.m crtmh 
no8os, pati~um o. ser perf eít~µJ.ep.te: n~tu. r.ª~. s .. e l~~it4no.s. ~ . 

Si ns autoridades deitam a}Jai:;p a.. pl).rre1r~ g.~,s lei~ para 
perseguir quem quer 'qtie ~eJa, por· so,br~ ~s~a tiarr~j:ra- 9abjg.111 
podem passar .. os perseguídós parà> tomar vingança. E' o seu 
direito. · . . . : . .. 

O melhor meio de c~amar a.narchistas 110 . r~§P~ito"- das 
lei~ não pódé ser desres~e1tE!-:nQo-as, Com iissq p qU:~ ~~ IP.~s 
dá é mate um exooUente argumento . pai'a. provar ·que as leis . 
não vs.lem nada. · 

A Voz do Povo ap~el4m ptirP. ~ A.ssociação de Imprensa. 
Perdeu o. seu tempo. A A.ssóciacão de Imprensa é,· sobretudo, 
uma i·éunião de funcciónariQf! publicos dependentes .do Go
verno. Elia não fará na~a ou· qüá3i nada. O quasi nada con-
~i,sUrâ. talv~z ~Pl .JtP.l Y~ offjcig . ~9p:!. ~i~ni. p. r~I)A;lq Dr9.te~to 
·pr1r--!9rm\liª ~ 4bá$, ~U.a. Aão -p.o(ierl~ ª*'1r de oµf.i.'(>° moao, 

• 
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quando a cova,rdi~ da imprensa pubfo~a sem pr~te&to e até corn 
louvores o assalto a um jornal. · 

Nós não partilhamos das idéas da .Voz do Povo. Entra
mos francamente no numero daquelles cujos · p~iu.cípio3 esse 
jornal ataca. · · 

M:as é 1isso exactamente o Q'...le nos d~ iorca para nos in- · 
surgirmos contra uma violeneia, c:zue é, de mais a mais, uma 
estupidez - violeneia e estupidez que tornam perf eitame~te 
justos os crimes com que os perseguidos queiram reagir. · 
Hedeiro1 e Aibutj1tetque . ~ · · . 

A Folka, 2tí1 ~ 
UMA ATl'!TUDE 

O Governo deve ter. sem duvida, razões muito fortes e o 
conhecimento <le .-factos comprovados para proceder do modo 
por que o fez, - e que nós damos em outra_local - com re
lação a uma folha de classe ·que se publica Iiesta. capital. 

Não podemos ser taxados de reaccionariôs, ·mas ao . con-· 
ir·a.rio, são bem coiihecidflS as nossas tendencias conservado~ 
ras. Somos, portanto,. insuspeitos quando já mais de uma vez, 
discordá.mos de act9s -Oo aetual governo que ·nos Pareceram 
attent&torfos ii liberdade de cada um, assegurada pelas nos-
sas leis. · 

E' ,preciso nlo eontnndir energia com violencia, e aindti 
uma vet, repetimos> · só h~ uma força irresietivel nos gover
nos dae naoões: é a da justiça. Só com ella. se l}óde gover-
nar. A violencia s6 apparentemente p6de ser utU: a reac~ 
que ena provoea é sempre inevltavel, ma.is tarde· ou ma.is 
00~. . . . . . 

Até agora n!o sabemos .por <IUe motivo a poUcfa varejo.u 
aquelle. diarioz.. prendendo incommunicaveh! va~IOL!I de seus r~
daetores; nennum& not& effieial se 1'orneeeu a respeito; ne-
nhuma eatisfacão se deu .. ao publico. · . 
~ Estamos certos, no emtanto..1 de qu,e. 2' pal~vra. of!icieJ 
~~~~~!rá esperar ~~r muito ~mpo, justtfiea~do o ·a').W do 

(O l0'/'1Ull, 2~f7 .• ) 

Nãó ba UJ>licaoão pleusivel para. o acto de anergia inu .. 
til, senão mesmo de violencia, praticado hontem pela policia 
n~ oooasilo em que ·os ·noSBCs ~~~:ros de. Vos do Povo !nau
gnravam a (fUa nova sala .de re . o. O pro8'l'amma dos ~ 
te.joa. que deviam ··roalizar·se, êil1 eo!Dmemorao&o 40 (áeto 
a~sp1c1os9zara aq-..ielle collega, resumm-se · numa oonf eren
c1a que; e . re . aasumptos operarios, i-ealizou ó :d}reotO!" da~ 
<IUbene or ~ nadá havendo, pois, que denunciasse planos de 
r~iverslo d& ordem e extgfsse as m&didu . de~stinadas, 4 po-
JC a, :i serem verdadeiras, quando- tudo já_ utavs te:in:m.do. 

e!~.-,-.~. - . la . .. 
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ANNA:ts DA CAM...UU: 

O i'act.o do povo applaudfr as p~lavras que o Sr. Alvaro Pal-
. meira lhe dirigiu da sacada da redacção: foi sufficiente para 
~e alvorotarem os zelos do delegado Franklin ,Galvão, em cuja 
attit.udc, mandando ' varejar a redacção da Voz do Povo e 
mandando recolher preso o !leu redactor, nada. podemoEi en.
·uontra.r em harmonia oom o críteI"io·e a serenidade que ·s-e de
:\·em reunir na pessoa dos encarregados da segurança publica. 

Conhecida a . veracidade. do caso, cumpre a toda a im
prensa censurar. a medida violenta daquelle delegado, com 
cu.ia orienfaç}io não d~ve pactuar o Governo, afim <le evitar 
futuras rea~ões, de onde podem $Urgir incontestàvelmento 
os elementos perturbadores da ordem publica. Só .as provi-
1(ieneias suasorias da verdadeira justiça grangeiam nessa~ 
occasiões o r~sultado que o Governo deve ter sempre em vista. 
que é a completa garantia da liberdade, assegura<la pelas 
nossas leis. 

'(.4.' Ru.a, 21 de julho.}' 

LATE'r ANGUIS IN HERBIS ? 

As autoridades constituidas .·da . Republica foram hontcm 
protagonistas. de uma representação. que, nós que não famo~ 
parte da assistencia, não sabemos como classificar. 'l'e'rh sido 
comedia~ vaudeville, drama ou tragedia? Não nc·1-:-o dizem 
com . exactidão os reporteres dos matutinos, tão diversa foi a 
imprQssão que cada um teve dos acontecimen.tos. Em. todo 
o caso, v~mos bastante dispensavel o coneurso dos noticia
ristas, deante das affirmacõe::; contidas na communicação 
1"cita á .Assceiação de Impren~a pelas victimai.:; do zelo poli
daL . Iía nesse officío articulações preéi'sas, factos dete1•rni
nados. A policia, affirma-se alli, invadiu a redacção de um 
jornal Voz do Povo arrombou moveis, · fori;ou gavetas e ar
marics, procedendo a un;m devassa rigorosa e em seguida 
prendeu o director da folha. . . . 
. E' inutil, pois, indagarmos si a attitude dos . operai-1os 
que manifestavam na rua deante do edifício . do jomal, era 
ou não de natureza a provocar a intervençãc· dos policiaes. 
O que no caso deve constituir objecto de cogitação é a. I?~rte 
relativa á invasão dos escriptorios do · jc,rnal, pela· pohc1a, Q 

seu procedimento, tumultuario, depredando, quebrand~ ~ vas
üulhando papeis. Como justificará o Sr. cbefe de pohc!a essa 
.manifestação de se~vageria, .em ple;io centro. d~•· capital d~ 
Republica "! Só m«:>t.Ivos muito ser1~ pei:m1ttll'1am a: uma 
au~or~da<le. ~ pratica de s~melbante v10l.encm, des.respe1tanddo 
a mv10Iab1bdade da propriedade. Que diabo vale a hberda e 
do cidadão ? · · . · . . . . . . . 

Para censurarmos o acto da polleia sel'la demasiado 10-
.vocarmos aqui a garantia co~stitucdonal á liberdade .de- pen
, samento, de que · o assalto a Vo~, do Pov,_o . é um .flagrante 
exemplo; ·antes .de ~hegarmos ~té lá f?astai-n9s-h1a · q~e. e 
SI". Geminiano da Franca nos dissesse si é posf?zyel. adm1tt1r-

.. -, 
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SES$.;\O E!\! 13 Dt AGOSTO DE i9'2ü 

5e que a repressão <le uma Inanifestac;;ão · qualquer na rua 
pôde J~var. a policia até o interior das casas em devassa:S e 
Jmscas precipitadas. ~e.ia que casa fôr. 

Taes. factos teem para nós . á ~ígnificação de ~ymptomas 
:,nriamente alarmantes. mas· nós preíerimos calar o nosso 
pensaménto para que não se diga que pretendemos fa~er de
magogia barata. Mas a verdade é ·que não sabemos, não eom
prehendemos~ que ê o que se visa com . essas demonstrações 
•Je f ori;a, esse espirito de violencia que vae até a tyrannia. e 
tl'ansJ)Qrta para a capita! da Republica os processos de com
pr~ssão e · de barbaria d!)s chefões da politica provinciana . .. 

A Tribu:na, 22 de julho. 

O caso da Voz· do Povo é um caso duplo. Na prim~ira 
parte. si ~ão verdadeiras al' versõP.~ publicadas. a policia ·tem 
r azãc ; na . ~egunda, ·não tem razão nenhuma e são justissimos 
tndos os protestos contra a sua arbitrariedade. 

Si é exà.cto que os manifestantes, agglomerat: rs em 
tn:ut.e á nova redacção daquelle orgão, erguiam gritol:! fran
r.amente sediciosos, exigiam n interrupção do kafego de ve
IJ iculos em rua tão mc·vimentada e promoviam desordem, a 
:•.ut.oridade não só estava no direito como no de~er de inter
\'it', <le modo a garantir o . socego e a normalidade da vida 
Hl'bana, nesse ponto d~ cidade. Isso, porém, não justifica, 
do maneira alguma, a violencia. em seguida praticada, inva"". 
dindo os eser'iptorios de um orgão de priblicidade, commetten
<ic· depredações e eff eetuando a prisão de jornalistas, que não 
1.-ram colhidos na flagran~ia ·de de!ieto algum. · 

Esse orgão préga doutrinas contrá~ias ao regímen esta
belecido. ê certo; mas não nos const.a. que já haja qualquer l~i 
que réstrinja as amplas manifestações do pensamento ga-
1·antidas pela Constituição, si ·é que não se tornou já ridiculo · 
~itar ·dispositvos· .(3onstitucioila~s. . · · · , . . . . · 

Mesmo sob o ponto <ie "·1sta pr~tmo~ a ·. pobeia fez ma! .. 
Esses excessos de -autoridade não concorrem siniio para estl- . 
mular uma propaganda qtle · por outros ~éios póde .ter dimi
nuidos os seus effeitos .. A. :cada -violene1a dessas oorre~oon
derã fatalmente . um · accrescrmo de·· ardor no.s propaganu1stas 
de idéas a.~çadas, confer.i~do-lhes ao. m~~ te~po · os · ~ .. · 
pinhos do inartyrio . A pol'una neda ·perderia si agisse semp~ 
dent."'O da ·lei. 

A: Noite; 22 de julho. 

«Por nossa parte, protestamo$ contra o "estupido a.ttenta.,. 
do, que não póde-ter Justificativa alguma. Que a policia· dfs
soives...~ uma manífesta~ão de rua, mesmo que a chanfaJbo E> 
pata de <"..avallo> vá lá. M~ ia.vadir a' redacção de um jornQ! e 
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uepredal-a, .;. acto que não r.p.erece . qualificativo. Si a. íofça 
organfaada age de .... .tal maneira, como àeverá proceder a massa 
popuJar, exaltada pelas paixões do momento.). 

O Combate, 22 de julho de !920. 

VlOLE:NCIAs OOl'iJ;>EMNAVEle 

O Gov~mo ,_pre~isa e:xplicar ·claramente, os m,oti"o& ... 'Ve.s 
e S;!creU!s que levaram a policia desta Capital ás vloleuêw de 
ante-hontem contra um orgão de çlaasc desta Capital, Não P. 
por..sivel que a invasão dessa f olQa e a prisão dos seus reda
ctcred e dos correligionarios das doutrinas que ella prega, 
tenham sido um simples capricho de autoridades desaln:l.adas. 

Nôs estamos em uma ofdàde, Capital de um pau organi-
7.aJo, o:pde hn ainda uma. COI!Stituição em vigQr. 

A!!sim, é diff icil oomprebender que sem ponderosos · D10-
ti vo~ de salvação pubJiea se arrogasse a polic1a o ... direioo de 
l'erturbar reuniões pacificas, invadindo casas alheias e pren
ó<!r al8tJns Qidadã.os. O simples facto do· diario em ttU.eBtlo ser 
llm Qrg!\o '1oeialista, não justiffoa a. attitude 4 poUcia. 

F~perQ!JlOS, pois, as expiiQações offieiaes sobre ~s . ~
nbu secnas de ant.e-hontern á noite, e~ um d.os po~tos nt~1' 
con0urrtdos éa cidade, para analysarmos melhor ª attitude • 
nutoridades PClliciaes, IJUP., ao que parece, ~rain eom ~ 
vic.-lE-ncia cotldemnaveJ, sob m~a. ameaça. niuauem w 1'dde 
defxar ficar em um paiz chllizadQ. · 

O l'>t'nal, 23 de julho de i920. 

. C.use>u o major Bjc.&ndal\l e iJ:\d~~ o ~to violeDW $ 
:po!iei~ carioca, invadindo a r~. d• 4 Vq; • l'll1Jll, ~ 
m<ime.!lito em §\10 n dil"eeter ~a folha P.OOebia UID$. ma.1Ú.fe8-
~31Jâo.. ' 

. A policia di~p~r'-"ltJ os Jn:\l»fe$~tes 1l p&ta d~ fa\'l.UO. 
sob ·o pretexto de que faziam mtteting. :E. ~ão. conte."B~ -~
bou an:n~ios, e gavetas da folba, J>retMlen.® o ~~!)ltO. 
que tirou. obap~ da inoonoebiveJ violeneia. · · · . 
· : Nós nã.<> fe>rmamos intein.m~te ao illCJo d'4S' !déu ·tkf.-.. 
d.idas pelas columnas da Voz do PO?Jo. · 

Por f sso mesmo, o nosso protesto se torna ill$11$!)eiW e 
le~ it.imo. ' · 

Cem ~ff eito, não é a .P~ta do cavallo policial que desoobre 
complots ou conseg-11e ehnnnat-os. Actoa .eomo esee, podem 
a.penas . incitar desejos de- vingança. 

A' I>Olit"tia earioea. foi, pois, fQfelíz e deaaatJ'ádaa. 
pio.rio fie Mi~j 2$ de' jqlho de tUO. 



Cànara dos Depli:ados +Impresso em 23/00/2015 15: 15+ Pág ina 77 de 114 

.SESSÃO EM 13 DE .\GOSTQ DE 1000 5t7 

· · O a~ntado q~e pot" pátte _da poli~ia. . ~ffe~ os reda.:. 
ctorês da Vos do P<:nJo é desses q:üe devem ser aoremente cen
sutado8. prinêíPalménte por a®élles que encaram a. imp~enn 
como um sacerdocio. 

Somos dos que se batem por uma. lei de imprensa é con
demnam a virlilencia. dê linguagem e es ataques péeSóaee; mas 
reprimir tães excessós; attetandô Cônlra a liberdadê de Pêfil!à.
mento, consagrada nas constituieões de todos os povos, é mais 
condemnavêl ainda do que os gttpJ>Ostos deliôt.os Miiimettidos 
:pelos . que soffr~m essa. violétleia. . . 

COifi.o jõrnalistas uwr1unoi; o nosso protesto. platomco, é 
verdade,; mas cõm toda altivet do nosiw caracter. . 

Uma virulenoia não justifma outra. 
Por aoaso a linguagem empregada por esse Jornal é mai.8 

violenta do que a !aliada na Gamara pelo sr. Maurício de La-.· 
cerda e escripta pela A. Falha ? 

Será pqr que -esse jornal fórma na vanguarda das idéas 
extremistas? Mas a hi$toria está cheia de exemplos de que nlo 
se combatem. idêas pelã força. Não foram as perseguiQGes re
ligiosas de Roma que sustiveram a marcha trium.phan~ do 
Cbtistianismo, assim como a. Inquisição não tolheu a ~an
são do protestantismo: os assassinatos de Felippe dos S.ilnto~ 
MattillB, Frei Caneca, Tiradentes fl tantos outros não impedi
ram a possa irtdependencia, . nem os manejos indecorosos da 
mona~nia, o f 5 .de novembro: o Knout, a Siberla o a foroa 
não detiverRm o passo do bolahevlsmo, porque o sang\le e a~ 
inJustiólls são fortes adubos para. os tdéaes. 

Combalem-se as idéa~ com as idéas e não ·com a foroa.~ 
Eficrire o Governo sériamente a pavorosa crise Que se> 

acercà do prolelâriadó, do . funcoionalismo, de todo o povo em-' 
fmi; óUQã · aos clamores que esse povo todo levanta contra os 
acàmbàroãdôres, os senborios1 o commercio deshonesto: tej>rl
ma. todos os abusos e os ~1_p~s . de !orça das lei~_ oppres~oraB, 
como a esperlldá :CSaude Ptibbe», que a hydra vei'tnelliâ não 
encontrará. pasto ]>ara saciar a sua sêde de sangue. 

9s pod&res da Republica pairam múito alto, desoam um 
pouco até o povo, . 

QUeíQ está formulando a idéa dar evolta e do ailtu"ohis--. 
mo ·ilâG são os ,pa..-nphletàrios; mais ou maiiôs idealistas~ sãô ~ 
senhorio e o negt,c1anté. e• os ~overnos federal e. mu.nicipa.l, 
®e st.é hoje nã·o deram· um _passo para solueionar a teme-· 
rosa çri&(J_ .da habitação e da alJ.a. de todos os genero1, quer as 
!la ahmentaéão, quer as demais. 

Pâtífffli et cif'ljé'ft€1, it1às1 só div~tsêes Sêm pio, é perigoso&. 
-- tJn~à · Po'ttat. 

. ~ã:t> póde passar sem o nosso . pr~te~ ·a selvâ~rla dà . 
ooho1a mvadindo a redaccão dos nossoe oollêfJQe d•. Voz ~ 
Pova. 

Por que? Perguntamos nó~ ao Sr. Epit.acio. 
E diremos es.tlé. 
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. · Porque se trata de jornal independente, porque níi as ver
,iiades. porque traz á luz as bandalheiras e as. negociatas.dess~ 
governo 'dr. balles e recepções, de conluios com · aça:rpbarca
dores. 

Apenas, por isso. · 
AC'eeitem pois, os collegas as nossas felicitações !PQr terem 

alr.ançado a confiança e a ~stima do publico. - D'A Opinião.», 

O Sr. N icanor N asciDtento ( •) \pam encami.nhn.r a . vo
tação) - Sr. Presidente, aquillo que eu me tinha, nestu 
hora, de queixar, discutindo o requerimento do Sr_ Deputado 
Maurício .de Lacerda, não SP, póde referir á Voz dt> Povo, ma:; 
:á voz da .presideneia, que não conseguimos ouvir. Apesar 
de V:- Ex~ cumprir, cuidadosamente, os seus deveres pr.esi
deneiaes. tão rapidamente annunciou o meu requerimento. 
que eu não pude,' absolutamente escutar. 

Nestes termos, sou obrigado a discutil-o~ agora, -porque 
só quero mostrar á Camara o que requeri. o que me foi in
formado e o que é real. 

Este requerimento. Sr. Pr~sident.P. l'efere-st"I ao celebrf> 
engenho Borborema.. 

Este engenho, . Sr. Pr·e~idente. é de um amigo politico do 
~r. Epitacio Pessoa. . 

Esse senhor requer~n ~m 191 i a consLrucoão de um acudi' 
no regimen âa lei e do reIDllamento dir. então. 

Foi remei.tido o requerimento á Inspeetoria d~ O_hras 
eont.ra as Seccas para ~er examinado e foi dado par~ce-r ~obrt> 
o açudf. Depoi~ o engenheiro da repal'ti~iio da Inspeetorja de 
Seccas ainda examinou o açude t> declarou em documento of -
!ieial que o mesmo não ge podia construit', porque não tinha 
os fundamentos <le rocha viva que f"ram. regularmente, ne-
ce~Rarios . . 

Isto consta do relalor;o do proprio engP,nheiro, publicado 
em i9U. 

Verificado isto. foi o engenheiro censurado pelo erro pra
ticado na inspecção da obra e indemnizadD o propríetario das 
terras onde se construiu o açude com a quantia de 3 :000$. 
tendo dado quitação· 'Plena á Fazenda Nacional. por todos os 
prejuizos P vant.airens que lhe . podiam decorrer da con
slruel}'ão. 

Agora. P,m .1919, sendo Presidente da Republica o Sr. 
Epitacio da Silva Pessôa, f':Ste SAU amigo político e pesosal 
veiu á lnspectoria de Obras contra as Seccas P. requ~reu que 
1he ros~m dado P.m pagamento o premio do al}ude Bôa Vista.. 
que P.llP t.inha con~.r\licto dPf!Oi~. ron't o vomP.. cfp, a~t1de Bor
hnr<>ma. 

A Inspectorla d" Sru\cas tiPclarOlJ que não Pra pos~ivel fa
. fí'J' o pn!mmAnfo; í)orqnanto n p!'Pmio flllP tinha ~ido re-

·r) Est~ discurso nã(l roi revisto pelo orador. 
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i 
q~erido era rel~üvo ao Bôa Vista e este. in::;peccionado, tinha 
... ido recusado, sendo que e; proprio proprietario do refettido 
aoude se conformára com a indemnização de 3 :000$, que re
cebeu, não reclamando mais nada e dando quitação á ·Fazenda 
Nacional. 

'\~em· o amigo do Presidente da. Republica á InSpectoria 
íie Seccas e requer que !;e lhe dê .o premio pela . eonstrucção 
do açude Borborema, que nunca foi projeetado r ;m exami
nado pela Inspectoria . 

O SR. c,~os DE CAMPos .- Não apoiado . 
. O SR. Nt~~oR. . NASCIMENTO- Tenho aqui a declara.çãe.: 
O Sn.· OscAR SoARES ·~ Não apoiado; íoi o projecto ap

provado. 
O SR.· CAJU ... os DE CAMPOS - De accõrdo com a leL 
o SR. ~ICANOR NASCIMENTO - Vou mostrar iminediata

mente que não . E' o proprio Sr . Arrojado Lisbôa quem, · nas 
informa~ões prestadas á. Camara. declara que o caso não é 
novo, porque teúdo o primeiro ~cude recusado,. o segundo. 
füra construido á revelia da InspP.etorin. df' Se.c.cas. . .. 

O SR. CARLO~ DE CA:MlPOS -. Mas examinado posterior-
mente. · 

o SI\ •.. NICANOR NASCIMENTO - Não é exacto. 
O SR. CARLOS »E .C • .\MPOS - E' o que consta. 
-o SR. NICANOR NASClMENTO - E' a propria informação 

(:l.n Sr. Arrojado Lisboa. . , 
Sr. Prnsi<iente, peco a V. Ex. que me mande . o Diario 

O!ficial de domingo para ler a declaração do Sr. .Arrojado · 
J,isboa sobre o caso. . 

O SR. PRESIDENTE - . O nobre Deputado está tratando de 
assumpto estrainho áqueUe de quP. cogita .·o requr.,rimento. 
Devo· ·lembrar ao nobre Deputado que se trata de. pedido de 
informações cóm · respeito a. um jornal . opera.rio. Contra o 
vencido não :póde o nobre Deputado •fallar. , · 
. o SR. . . NICANOR NASCIMENTO - Sr ~ Presidente. . .. sei que 

não posso . discutir esse assuIJlI)to, porque a sua dí$éussão já 
foi encerrada; mas estou fazendo declaracões que. precisava 
adduzir; não t.omarej tempo á Camara porque P-stou usando 
do, tempo que m~ seria concedido para fallar ~oorP. o out.ro 
requerimento. · 

O -SR. PRESIDENTE - Estou a'J)enas chamaondo a attenoão 
d<' V. Ex . em · observancia <to Regimento. . 

o SR. NICANOR NASCIMESTO - Sr. Pre;;-idenLe . . att~n-
rlPn<lo á observação de V. Ex .. vou terminar .iú. · 
. Decl~ra o Sr. Arroja.cJo Lisboa na informação, que. o caso 
e com plefamente nov-0, ·porque o a9ude não foi nem · aut.orl-
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zado, nem iprojectado pela Inspeetori& aas Seecas; e que 86 
lh& fQi ,presente uma pla111ta, sobre a qual foram feito& os 
aâ!culos, verif ieando-se que merecia o premio de 30 e poúoos 
.oo~tos, que foi eff eotivamente recebido. 

O SR. CAPJ'..Os DE CAiM:Pos - Recebeu · 26 contos. 
o Sa. NICANOR NASCWEN'l'O ·-. . A 'qUantitl não iqort.a; o 

faet.o concreto á eite. 
O SR. Osri!a SoAREs - De accôrdo com a lei Vigente. 
o SR. NICAN<Ja NASCI!rmN'i'O - Nlo, senhor. , 
o érc. OsCAA SOARES - v. EX~ argU.menta com a- lei an

.ttp, mas o açude foi constráido e · approvado na vipuoia 
deste regulamento . Veja a data. 

O SR. N1'1âNoi\ NASGIMENro - Diz o regulamento que só 
tem direito ao premio aquelles. que construirem açudas, con
forme os prO;iectados p_ela. Inspecioria das Seccas, me<iW1te 
i~eccio :permanente da mesma íhspectoria.. 

O $R. OBtlAR SOARES - A cotrtroversia é sobre a da.ta do , 
regulamento. 

O SR. NtàANoa N..\sctMEN'ro - Neste caso, o aoude foi 
construido sem/ autorização da. Inspeetoria das Seccas. Esta 

- declara que o foi ã sua eom,plst& revelia. · 
o SR.r CAitLOB DE CAMPOS - Et'a um aoooe partfoular. 

O SR. NICANoa NASCIMEN'IU - Meano a partioulv, sõ 
tem direito ao premio, nos termos do · art. SS do re8'tlla
métlto; quando cónstrúido mediante lJrojecto dá InspeDtoria 
das Seecas. e sob a inspeeçio constante da tttesJtJ.aJ o que 
tem por fim verificar a reàlidade das obras. 

Nesse caso, não houve autoriZa.çãot ·não houve projecto, 
não ho'Uve ~nspecQãô e alguns annos oepois, tree, sete, oito 
ou nove.~ . 

0 8a. CAltLos DE OÃM:Pos ...:..... Houve, afmaJ, inspeOÇão 
~om,pleta.. . · 

o Si\. NzêAN«nl NASCIMEN'm -- V '• EX. vae verificar Já 
<toe não hóuve. . . . · . · 

Esse açtidà d~ Borb.Ol'ema não foi examinado, vae V. Ex. · 
pelas proprias iilformaones. 

O Sn. CARt.os DE CA:MPos - Não apoiado. 

o SR. NtOANOk NABCtlRNTO - Si V. Ez. au&artsar a 
a:?J)rova.ção do meu reqnerlmento, ver4. que todos eilles oat
eulos toram feito a por informações particulares. 

o SR. MAtrRioto nz LAomu>A - J'á foi reJettlldo. 
O SR .. ÇA.tu.Qs J>E Cd;MP9e -. Si de.P.eªd•H de lldm1 de--



Chara dos Oepltados • lm(l'"esso em 23/00/2015 15: 15 . Página 81 de 114 

SESSÃO EM 13 DE AGOSTO ifE !920 

oe1•to e faria:. Tenlio plena: Õerteza de que estou com a ver
dade. 

o SR. NICA'NOR NASCIMENTO - No final das inform&Qões 
está escripto que estes calculàs foram feitos sobre dados 
particulares. 

O SR.. OARI.os DE OAMPos - NãSJ sei aomo V. Ex. póde 
Hsar dà palavra para tratar deste àssum:pto, .«uando a ~ 
está em · debate é o requerimento do nobre Dépútadc ptlo 
Estado do Rio. . · . . 

'O. SRr NJCANon· NASCIMENTO - Eu repetirei o requeri
mento de ·mit.ra fótma e si V_ Ex. cons~tlUt que eUe 
passe ••• · · 

O Sa . CARLos DB ÇAMPoe - Quem res0l\re ~ a êamata., 
0 SR. . NICANOt\ NASCIMEN't'<t - A C8mara, 'J)õf'êm. re

~olve sobre o conselho prudentíssimo de V. Ex. 
O SR. CARi.os DE CAMPOS - V. Ex. teve eomt>letas in-

formações prestadas pelo Sr. Frederico Bo~ges. · · · 
o SR. NICANOA NASCIMltN1'o - A construcção do açude 

foi em f9tt. Nove anno:i depois, veiu este cotteligionario do 
Sr. Presidente da Republica requerer ·a esta inl'Deõboria .. 
: N ao apóiadoa.) . . 

Este o facto concreto. 
O Sa.. CARLOS SOARES .- Correligionario, Dlo. 
O Sa. .. NICANOR NAsc:rMENTo - Foi em 20 de dezembro 

rie 19t9. que esse .correligionario veiu pedir premio, por esse 
ar;ude de i9U... · 

.. -O .SR • . OC'l'ACILIO' DE· ALBUQUERQUE - Não á oorrefigfona-
rio . V. Ex. não deve inaistir nesse ponto. . 

o SR. NICANOR NASCIMENTO ..;..... .•• e este p~ido oorl'80. 
a galcpe na. lnti)ectoria <!e Secca·s; não foi nenhum enge
nheit'õ ao loaal, n~in ao menos para verificar si esse lOUd& 
e-xístia. (Não apotadot.) · · 

O SR. CARLOS DE Cit.:'MPos _ , Não apoiado; foi inspeeeio .. 
nado, foi examinado,. · · 

O Sn. NICANOR NASCIMENTO - Desafio a V. Ez:. publi
car o officio ou relatorio .do iuspector das Seecas. 

O ISR. CARLos DE CAMP<>s - · ;fã· está publicado·; vem no 
fliscurso d~ Sr. .i.'Tederico Borges. 

o Sn. NICANOR NASCIMENTO - Não está. 
Vou requerer amanhã. esper.ialmente, es..~ relatorio, e 

V . Ex. verá que não veio. 
o SR. MAURICIO DE LACERDA - o melhor é mandar ater

rar e8ie aoude, para dar ao homem m~is diJKleiro a ga-
nhar. .. :<Rt•o. J: . 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 23/00/2015 15: 15+ Pág ina 82 de 114 

• 
ANNAES DA CAMAM 

o. Sr... N~cA...~OR N_'\SCIMEN'l'o - Porque não se poude com·-· 
a·uir esse açude, em 19"11 ·: .\qui estão informa•:.õ~s ào Sr .. 
. \no.iad0 Lisboa, <!!l1 · seu relatorio. ,. 

· O 8R. C!.\ru..os .DE CAMPOS -- Isso se refere ao anterior, 
V. Ex. e.stá. confundinrl'o ra"os .differentes. 

o. SH .. NlCANOR NASCIMENTO - Dizia o Sr' Arroj~do que 
· ~.Ilão foi conGtruido . nem autorizado, por ·sf' ter verificado. sei· 
.' impraticavel a arnarraçfü.) d'o 1·amo <li1·eito da barragem ~m 
rocha compacta.> 

O .SR. OSCAR SoAR•ES - Isso quanto ao primeiro ~ude., 
O SR. PRESTDENTE - ôbseryo ao Sr. Deputado pela Ca

pital Federal qu~ está terminru:iio o l.e:mpo durante ~ qual 
podia usar da palavra, e, pois. pe<10 que c.onctua. seu . d'is
·eurs-0 . 

. O· SR. NH"':ANOR NARCIMK~To -- Von termlnar já, Sr. 
Pre5idente. 

Não foi.· portanto. i'onstruido ess~ açude ... 

· O SR. CARLos DE CAMPOS - Ma~ foi outr(). 

O SR. ···NliCANOR. NASCtM"gNTO - .... que havia sido pro
jeeta®, ;r>or ~f> t.Pr vP.rifiea~{l i.mpo·ss.i'bmdooe material' e 
•~ga.l. . 

'Ulteriorment.r. P.S~f' cidadão, que ~€ conformou em reee
,hF>r t.res coritos ... 

O SR. Osc..a.n SoARF.S - F, perder milito mais. 
O SR. NJCANOR. NA.sCIMENrr-0 - . . . <' .a1ar · quit.a'çâ-0 â 'F:a

rnnda, porque a obrigaç.ão desta se achava r.umprida, cons
truiu,· nou1;ro ter~no. o a('.ude lB-Qrbnre.ma. sem q:uQJlqU'.e.1· 
inspPe-O~'io ant!'!rior. sem pro:if>rto tia Jnsne(~toria de ~eceas ... 

O .Sr. Presidente (fazendo soar os tym.:panos). - Estende 
11 a.ra.passado 0 tempo durante. o qual o $\r. Dep'Utado pod-ia: 
n~ar da pal:tvra . ., Mesa. nos tr.rmos d'<"\ §. 2" d'o. a.rt .. 273. ·dá. 
r.or terminado o discurso .d'f,, ~. Ex. 

Rejeitado n 1·ef e rido requeriroP.nt,o •n. t O, do Sr. Maurioio 
de Lacerda.· 

Votação do requerimento n. 11, de 1920, do Sr. ·Mauric]o 
'de Lacerda, solicitando cópia dos <iocument.os l'elatlvQ~· á Con-
fel'fmcia do Trabalh() em Washington. · 

REQUERI'MlEN'T<l .' 

N. H 

<tRequeiro que. por intermedio da Mesa. o fi.overno re
met.ta, por cópia do Ministerio do Exterior, os documentos: 
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artos. convenc-Oes e resoluções da Confel:'e;ncia do 'Trabalho, em 
:Washington, <io ~orrente anno .. dando o Ministro -Oo Extet"iol' 
jnformações de ,por que deixou de remettel-as; de aceôrdo com 

·o pedido approvado pela Camara . » 

Rejeitado. 
Votação do requerimento n. '12. de J920. do SI'. Mauricio ae Lacerda, pedindo informações. sobre as prisões feitas em 

i'rente ao .jornal Voz IW P<>vo. ,, 

f\RQUERIMlF..NTO 

N. i2 

«Requeiro que, pelo interme-0.io da 1\iesa. o Governo in
forme eom urgencia:quaes os preSos nas oeeúrreneías policiá~ 
em frent.e á · ''oz do· Povo, nomes. delictos e paradeiros desses 
presos.:. 

O Sr. Nioanor Nascimento r•·) (para encaminh.a1' a.. vota
êão) - Sr. Presidente, o outro requerimento. de que eu·. tinha 
de me occupar. apresentado pelo Sr-. Deputado Mauricio de 
Lacerda. envolve ma.teria de administração, .i mplexa e com
plexa. co-ncernente á designação de um engenheiro da Inspe
cloria da.s Secuas, para ir aos E~tadoio; Hniàos em commissão 
da Tn8peotoria .de Estradas-. · 

E' possivel que· se trate de um notavel profissional, mas:i 
Sst.o não interessa á questão. O que interessa. ~ o facto legal H 
moral. · dí• tormos vqtado uma verba para os serviços contra 
as seee-as. allegando-·SP- que era um movimento de solidarie
dade humana, para sah·ar os nossos irmãos do ·Norte, que es
tavam abandonadoi;;. aos rigorea do i)henomeno climaterico, (• 
de sm• a verba, quA demos, asimados por P.sses sentiment.o~, 
desviada para favores pessoae8. · -

. o SR . .. CAIU.OS DE CAMP08 - Não apoiado .. V' E:x. não 
:-iPr6 caP,a7. df' provar essa. affirmação .. 

o SR. NICANOR NASCIMENTO - Vou apresentar os :factos. 
Esse engenheiro foi nomeado para . a Inspectoría das Sec

cas, Iogar de commissão, de trabalho especial. e .;immediata
mente foi df'~iorado par1l a Tnspeeforfa Ff':d~ral das Estradas 
tle Ferro. 

O Sn. PRESlDENTE - Lembro ao nobre Deputado que o 
(Jue se nstá \'otando ê o requerimento do Sr. Deputado Mau
l'icio de Lacerda, .sobre prisões .feitas por occasião dos· facto ... 
dt>~enrolados ~m frente á redaeção da Voz do Povo. 

o SP .. NlCANOR NASCIMENTO - o ataque á Voz lÍ.(J Povo, 
St'. Presid~ní.~. tAve Jogar precisamente porque aquelle jor-

( .. ) Esl'~ di~wm·so niio foi reyísto pelo orador. 
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.nal denunciá esses escandalos. E' pO.l" isso que estou· . d.ià.oi 
cutindo o r~imento aotual. Mostzando que a voz b Pôu~ 
á PérBG8'Uida taotqué revela todas -ll!f:r-18as cotiüs. 

O engenheiro de que se trata; de I:nspMtGtía daá setoas, 
pago pela- verba. especial, foi destacado para a mpeotoria de 
Estradas de Ferro. Pensa, porém, a Camara qüe para. ·servir. 
am '! Não. ·corno tinha de premio de viagem i:2000, ouro.; 

O Si\. eut..oe ira CAm>os - Nãé â}>oitdõ; foi com. o _ôr~ 
denado que tinha e apenas lhe l)ag"arattl as dt!!ipéZãs de Via
gem. 

· O Sa. N1(:AN0R NÃsc~ - Não fOi. Precisava goiar q 
premio de 4 : 200$000. · · . 

O SR. CARLos n1: CAMPos - . Foi a servico. da Inspe@toria. 
. O 'SR. HiG.\Woa NASCIM:ÉNTo -- Da Inspeotori& de Egtn.• 

dàs . d~ Fêi'rO, p:;.gandq-se1 porª~ a-de~a pela IDsp~toria 
dé Seccás. Foi ~ tem~ttido aos Estàdos Unidos, sabe a Catnai"a 
por quanto tempo· '! Por dous amios ! 

O SI\. GAN..os ne CAMPos -.... Nilo apoiado. Parece, até 
que já está de 11oltâ. 

O Ss. N1GAN0R NABClMJl:Nl'o ........- E a Inspeótoria. mandou 
a.))QJ!&r màis a esse engenheiro a diaria corride de 20$ e o au .... 
pmf,q de 20o$ mensaes pára que pUd-eese, 1101 lr.!!tadO.S"' tlni• 
dos, vivet> á farta, protegido pelo l>tesidéri.te da B.spubUea, 
á eusta iia verba ôas Beocas. {N&I apoiados.) . 

o Sn~ C1..ru:.os b~ CAMPOS - 'I'odo . o mundo sabe . que a 
vida nos ~~f.á<tos, está earissima, e esse engenlu.dt-o não te'Ve 
tftàts do que o ne~ssario para am vivér, estudâttdo afiNID ... 
ptóS ~onn~os com a tnspectoria .ife Seoeas. 

o s..~. NIOAMOR NASOIMENTO - Esse. engenheiro teve rttais 
de um ravor .. Foi com os vencimentos inte~aes dã tntpQl)ttJ ... 
ria de iecoas .. ~- · ..... 

O SR. CARLos DE CAM:Pos - Porque estava a0 sef'VioO 
della. . · 

O ~~ NIOÀNo& NA8GJMENTo ----" Não é&tà~ tal. NlO- :oi 
a sehioo da In•pectoria .dB Seceas, mas da de. 1lstrl&dâs de 
Ferro. ' 

O SR. ciRLos DE CAMPos - E' fantasia de V. EX. · 

o SR. Nit:.\Nol\ 'NASC1MEN't'ó - -Depois ele ealár l'-, foi qua 
a lnspeêWtiA de SMcU, pará cohonestar o paptneiit.o,. man
dóu um off'icit1 dizendo que podia tomar no~as sobre aoudagem 
nos E!=:tados Unidos, mas para is~o não se lhe abonou só
ml?'nle o pn~mertto ittitegral @e titiha, mas se .tnsrtd~u dar 
-uma dii.ria corridfl de 20'$ e 200$ pót met. ASSittl1 eBSe ed""' 
t;enhei~c, que foi gosár o seu premio nos Estados Unidos, teve 
OS yencimentos integraes que pere~bit. J:'OI' conta da lru.l1Jêe00'"' 
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,fi~ de ~stradas de Ferro, mas pa.g-0s pelos coffes qa 4@$pecto
rfa de Seccas, que ficavam, portanto, desfalcados desse. qt.Uµ1-
tia; não já dos 900$ que percebia e sim 'com o accreseimo de 
;tOQ$ m.eni;;aes, o que fazia um total de i : 1UQ$, e m&i$ a· diarir ... 
corrida de 20$0'00 . . 

O SR •. ·CJ.u\Los DE r...u.wos - Nã.Q·sãB. ;:000$ enijio. 
o SR. NICANOR NASCIMENTO - 4:200$ de premio; foi ~ 

que diõSe. · 

O ~. C.\R~os DE Ct\.lllPOS -. ·Mas premio de que? 
O SR . ..NICANoa NASCIMENTO - o de viagem. V. Ex. . il 

que pão conbeee a questão. · • . · · · -~ ·· · 

. ô $."'\ . ~Los J>E ~s - Conheço e Já tive~ ~ _ 
cxpli~r. · · · · 

o ~R. 'NTCAN.on N~Cl.?4JCNTO - Ti!'.lha e~se preJJlif.' ~ hJt 
einoo annos e nunca o fôra gosar no estrangeira, MrQue ~·
não encontrara um Governo· capaz de am~~-o, ~ eate. o 
~. . . . 

UM 'SR. D~rtJT~ - JS. Qlão p~deu o qireit.O? 

O SR. N1CA.NoR NASCIMENTO - N&o perdeu. Nãn lh~ negÓ 
o o:hr~fto de desfructar o ·premio quando í[Uµe~; o que lhe 
n~go ~ o cJil'eito 4e se apr-ovei~r da occasílo J'&r& ~~'t" 
vantagens, mais de uma iilegitima, como . a licença pan sabir 
do paiz com <» Qrdeua<lo integral, e9.qio a cij~ia. 4e 20f _para 
tomar notae sobre açud~ge~. Fic0'1 esse engenbeiro ~JJ&tando 
á Inspectoria de Seccas ilos doQ.s annos oerca de 'º :OOQt, 
qqa~cto n~ trªbaU~a pala. IQsp~tori~ 48 ~. 4 fl\1811 não 
esf.ci pef4mee.oao ·~ w.n 'Q(} ~ad1'8 4e F~o. . , 

. Acha-se, porta.nt.o, documentado QQe o diaQ,e~ dia 
Secca~ está . se gas~ndo para fazer favoras pessoaes e serviços 
de outras reparticQes. ' 

Era 6 que tinha a dizer. (Mv.ito bem; m11Uo NtJI.) 

. C Ir.. Arnwltle Burm.âtim (pela m-dea) - Sr.. -
dente; devo deelarar á Camara. que, quando .um enge!ibéfro 
tem direito a um premio e é funccionario pUblico, a lei lhe dá 
o direifo tamb~m de pari.ir com o~ ve~oimellf.o& integraes de 
flmccionario publico. · . . 

Rejeitado o referido í-etttleriment.o n. 12, do Sr. Mauricio 
d~ Lacerda . · · 

O Sr . .. Costa Bem> (pela or~). t"f:lQll~ :t veri~ da 
'-'Ota~i(>. · . . . 

. . .~ 

Procedendo-se á verí·fíeaçlo da votacio. ~ t...r;pi votado contra 6i Sra. Deputados e a .f-.vor uall~ to--
_.. :&t. . 



Cânara dos DepLtados - lmP'"esso em 23/06/2015 15: 15 - Página 86 de 114 

ANNAES DA:,CAMAM ·. 
' 

O Sr. PresidcntQ - Não ha numero.- Vae-se. proced~r á ' 
i.:hamada . 

. O Sr. Costa Rego (supple-nte, ~e'f'viildo de 1 • Secretaria). 
_µt(icede á chamada d<?s Srs. Deputados. · · ' 

Feita a cbamàda .:;erifica-se terem :;e ausentado os Srs. 
Antonio · N'"o.~ueka . . Souza Castro, Frederico Borges, Alberto 
;\faranbão. éunha · l.íma, Oscar Soares, .João Elysio, . Baltbazar 
PP.reira, Gom.:aga Maranhão, Estacio Coimbra, Austregesilo, 

. Arjstarcho Lopes, Natalicio Camboiin, João i\fonezes, Pedro 
Lago, Octavio Mangabeira. Pac·heeo M"enides, João Mangabeira. 
Alfredo Ruy; Seabra Fílho, Elpidío de Mesquita, Eugen.ii:> 
Touri-nho, Sampaio Corrêa. Nicanor Nascimento, Salles Filho, 
.Mendes Tavares, Norival a·e Freitas, Macedo Soares, João 
Guimarães, Ramiro Braga, Francisco Marcondes, Mauricio de 
IJacerda. Albertino Drummond. .-'\nt"onio Carlos. Odilon de 
Andtade~ Lamou.níer Godof redo. Josíno de Araújo, HonOl"atq 
Alves, Camilln Prates, Cincinato Braga, Sampaio Vidal, Ro
d1·igues Alv~s Filho, Severiano Marques, Pereira Leite, 
Ot.toni !\faciel. Luiz Xavier. Luiz Bartholomeu, Pereira de 
Oliveira, Celso Bayma., João Sjmplieio, Octavio Rocha, Do
mingos l\fascarenhas e" Carlos Maximiliano. 

·, .. O Sr. Presidente - Responderam á · chamada 72 Srs •. 
D~1mtadôs . . . 

· ~ão ha 11Umero para se proseguir. nas votações . 
. ~as~a.-st: ás materias em discussão . 

· ; :~· · discussão do :projecto u. 106, ele 1920, abrindo o cre
•JH.o d'~ - 45. 000 :000$ .para P-lectrificação de 'trechos da. Estrad!! 
de ~ .Ferro Central do Brasil . · ... 

O Sr. Presidente · - .Acha-se sobre a ~esu uma emenda 
IJU':! vae .ser lida. · 

E·· lid.a, . apoiada e enviada á Bon:imissão de Finanças a 
.:ie@'Uinte· 

'· . 

J.:MENDA AO PRO.lECTO N . 106, OE :f920, 

. (3• ditSeussão) 

if •. t 

·. · Ao art. i º accrescentem-se. - depois -da pafavra ?lfaritim;i. :· 
a.s :palavras - ,.e de S. Paulo. -elevantlo o ·cr edifo de ·45. 0(>()':000$ 
para 60; O&Oí:.:0-0-0$-000. · · 

' 
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O Sr. F·rancisco Valladàres ~ • ) - Sr . Presidenlf>. não 
Yenho di~cut:ir o projecto. sinão apresentar algumas emendai; 
simple~, .singelas, que tendem a secundar c1 mustre autor do 
projecta no pensamento í.!'c.l~ o suggeriu de, effectivamente. 
ch~terminar economia~ nas despezas da Central, electrificanr!o 
parte do seu percurso. · 

Pelos calculos feitos pelo honrado Relator do projedo, a:; 
nLras. que por elle o Governo é autorizado a executar, oo-
1nandam 45 mil contos, e . .3egundo os calculos em. que se ba
~eia o illustr~ Deputado, só nessa hypothese de custarem as 
obras 45 mil contos, haverá. de facto. eeonomia nas despezas 
da Central ·com a eiectr:ifica~ão. · 

Si, como tudo faz prever no regimen largo .. estabelecido 
·pelos dispositivos do proJectu, o custo das obras exceder 
•~!:i5U quantia, desapparece a economi13.. e, com ena.. a razão 
<Je :;er da transformação : então. mais caro ficará o servioo, . 
mais oneroso o· trafego. Assim, Sr. Presidente. é indispen
savel . que se assegure apenas o dispendio de 45 mil .contos, 
PYitando-se que, segundo as normas e praxes · estabelecidas, . 
os ot,-çamentos ·sejam,. pela administraçã-0. · iexced§.doo no 
dobro ou mais, e.orno acontece habitualmente entre nós. 

Parece assim evidente a necessidade de, na propria lei. 
fa:ar assegurada, resguardada esta pfelíminar: que a des
peza com a electrificação não e::'Cceda. dos 45 mil contos que 
:.;erviram de base para o calculo de economias visadas - ,jus-
1.ifieativa da transforma!}ão. · 

Por outro lado, Sr. Presidente. no regímen cm que vi
Yemos, de. poderes limitados, p.àl"ece elementar· qu~ a r·e- . 
1n·esentação nacional não se desvie da · regra que . domina ou 
dev1.~ dominar toda a nossa vida administrativa, ,.-- a con~ur
rencia publica. ainda mafa nooessaria para servi.ços de na
:.ureza technica e de tão grande volume. 

As emenda~ que submetto á eonsid~·ação ida Cama1r.a. 
Yi1':'.am assegurar o limite da .despeza, .garantindo a economia. 
"· de outro lado, o quanto pos§ivel, resalvar esse salutar prin
cipio da concurrencia. que deve ftimitar a acção do Governo: 
~empre que se traf.a de despender dinheiros publicos. 

Como está o projeeto ·redigido, elle se apresenta em ··a1-
~un5 artigos até, obscuro, com() por e~emplo no art. 2", § 2". · 
que assim está escripto ~ 

<i:Si o Poder Ex.ecutivo julgar , 1oonveniente , não 
~uboi;_dinar á . concurren~1ia . detez:minado systema .· de 
tracçao electr1ca. escolhido prév1amenre, Cljeverá at
iender . . no edital de concuI'rencia, não só as vanta
gens eeonomicas como as· condições de ordem . technica 
relativas a cada systema propo.sto, o cr.:ie deverá ser 
especificado · nD respectivo edital.:. 

.( •) Este discur~o nã'J foi revisto pelo OrálQOr. 
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Assim, .dispensando a conc.urrencia, cogita oas condlcões 
do ·respectivo edital, o que parece um ab.surdo. Ta.l qual está 
<:oncebido o projecto, poderi'1 ser redigido em uma formu.la 
mais breve e commoda para o poder publico. Si a intenção 
do prpjecto, como de seus artigos resalta, é deixar !J}do diis
c;rieionariamente á decisão do poder publico. melhor fõra., 
então assim redigil-o: . ' 

«Fica o Poder Executivo autorizado a. executar a 
elec.trificacã.o da 'C'ent.ral, desde a estação inicial até a 
BarTa do Piraby, sem limite de tempo e de despeza, 
~nearregando de · sua execução quem lhe agradar, sem 
ol)I"igaç.ão de concurreneia, ou outra de qualquer natu
reza.> 

Quero crêr, Sr. Presidente, que a representação nacio
nal, a menos que não tivesse abdícado por completo de toda 
sua autonomiª· de toda a discreção que lbe incumbe na ela
bor$~ão. dl.ls leis e na fixação cja de$J>eza publica, não pode
ria votar, uma lei assim eoneebida. 

Pois. Sr. Presidentet taes qQaes estão esoriptas ou re- · 
dll.Zidas as disposições deste projecto, ellas se resumem. afi-
nal, nesta fórmula simplista. ' 

o $R. AR:MA..""tOO B~l\i'AQUl - Não apoiado. 
O SR. FRANmsc..-o V ALLADAREs - O nobre Deputado pelo 

Piauhy, em cuja sinceridade confio e a eujas luzes e capaci
dade rendo a devida homenagem, si tivesse lido o projecto e o 
parecer... ' 

O SR. ARMANDO Bu~QUI - Ao contrario, li o prc
jecto e o parecer e por isao mesmo é que estou oontrariando 
o que V • Ex. está. dizendo. 

O SR. F~mSioo VALLAD.AtlSS - ••• teria visto como eu 
vj que, emquan~ o projecto em um a.rtifro limita a acoão do 
Governo, · eJP se;uida, no l>aragrapho ou artigo subsequente, 
lhe dá ampla liberdade de agir como entender, sobre o meaino 
asr:np:npto. Assim, a limitação estabelecida. na prGposioão an
terior flea logQ destruida pelo arbi·irio consi~do na. ~ 
:sição subsequente. · 

O SR.. .ARMANoo BURLAMAQU! - E' uma confusão ·qua 
-:V. Ex. está fazendo. 

o SR. FRAli01$00 V ~ill~Es - B~ · ler o 11rojeato. 
Esta; minb~ 3ffirmªtivQ. está e~al.lstivamente demo1UJtrando 
na. jugt,ifje~oM de que f~'O a~ompanhar ~s emendas. 

Prineil)i.lmente, Sr. Presidente. de aenhum modo está 
assegurado que a despeze, aom a elootrificacão saja eff ectiva
mente de 45. 000: 000$, unicos algarismos quet segundo çal
eulo apresentado pelo illustre Relator, Justificariam a trans .. 
formação do IQ'SW1.la. de ~-
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E-stamos no Brasil, neste grande, generoso 'e bello paiz, de · 
recursos. infinitos e de praticas debonarias, largas e dadivo
sas ... Eu desejaria que o iilustre representante do Piauhy 
relendo a historia das nossas construcções de administração, 
das obras feitas pl"lo Governo no Brasi! apontasse á represen
tação nacional uma só que o custo não tenha excedido de 
palmo os orçam<.mtos officiaes, vindo ficar pelo dobro, pelo 
triplo ou qtiadruplo. 1 

O SR. AR~ANDo Buru..AMAQUI - Isto vem de ene.orttro ao 
que V. Ex. disse quando tive occasião de proferir um· dia
curso ·nesta mE"sma o;:essão, ist.o é, que e ot:çamento da Central 
era exaggerado para o ramal de I ... ima Duarte. 

O SR .. FR..o\'!-\CTflCo V ALLAT>AilES - Terei opportunidade d~ 
demonstrar a. V. Ex.; appellando para a sinceridade de seu 
julgamento, que hasta reflexão para concluir que, tomada'5 as 
devidas cautelai;:· e cortando-se o arbítrio da administração, 
es1;e orçamento de 128 contos por kilometro, para uma con
struccão de bito1a estreita nãor incluido o material, . pf1rq11e o 
material já existe. a Central já o possuH :i1o pód~ ~er consi ... 
derado sin~c como excP-ssivo, exaggeradissimo, mórmente em 
zona falcil e plana, na sua maior parte, como até Lima 
Duarte, em que só ba a estender os trilhos sobre a planicie. 

o. SR. ARMA"!'rJ'lO BURLAMAQUI - A bitola é larga. A bi~ 
tola lar~ vae atP. Pcnido e não- póde deixar de ser bitola larga 
para Lima Duarte. · 

o Sn. FRANCISCO VALLA.DARES - A administração, para 
não continuar esta obra, abandonou todos os estudos e traba~ 
ihos já. elaborados para bitola estreita, transformando em 
larga f5 kilometros, de trafego limitado. o que foi Arro que 
terá de ser corrifdào: o ramal deve ser de biloJa estreita. 

o Sn. AHM • .\NDO Buru.AMAQUI - Não é culpa dó" Governo 
actual. A bitola foi alargada antes de 1015 nos unieoe kilo-
metros exi~t entP.s no ramal. , 

O SR. FRANCis~o VAT.LAOARRF> -- Pelo quP, V. E:x. obser
va, sua prP.occupacãp . é e penas de~rnder o actual detentor do 
poder e não a adm1mstracão publica. _ . 

o sr\. ARMANDO· BtrRLAMAQUI -· Estou me collocando no 
ponto .de vista em que V. Ex. encarou a questão. 

O SR. FRANmsco VALLADAR.ES - Não foi esse precisa-· 
mente ·o ponto de vista em que ·colloquei o debate, nem era 
meu desejo como, de facto,· não é atacar o· actual Governo,· 
nem igualmente desejo, Iam~.ando as vistas sobre um passado, 
que se não póde defender, apurar actos cujos motivos J;>odem 
ter J3ido os mais plausiveis, no momento.· . . 

O St\'. ARMANDO BuRLAM.o\QUI - Limitei-me a justificar 
a conducta do GovernQ actual. 

C. ·-Vol. V. 39. 
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o SR. FRANCISCO VALLADARES - Minha intenoâo, recla
mando por este ramal, tão injusia e caprichosamente para
lvsado por esta e anteriores administrações, é demonstrar 
que a sua construcção é 'necessarui, quP. não se trata de um 
problema municipal, nem local e sim de um . ramal de liga
ção, cujo valor V. Ex. sabe bem qual é, destinado- a pôr:. em 
contacto tres grandes rêdes da Republica; toda a grand(L..rêde 
da Central, a r êde sul mineira e a rêde da Leopoldina. 
. Não é um problema local ou municipal como. V. Ex. diz ; 

· é um problema de ordem geral: o ramal, além. da ligação al
ludiàa, se destina a corrJgir erros no traçado de outras 
estradas de ferro e a tornar mais facil o ·trafego no sul do ~s
tado, descongestionando, por exemplo, como :..no ca50 ollcur
rente, a linha de Cruzeiro sempre regorgitada de mercado-
rias próvind3s ·da rêde Sul mineira. · · 

O SR. ARMAN.O.Ó BuR.LAMA.QUI - . . E' um tra.co de união' en
tre duas parallelas, já Ull.idas no norte e no sul.· 

o Sa. ~CISCO VALLAIW\.ll:S - Não posso mesmo ccm
ceber, dada. a. justica que faço ao são entendimento dos ho
mens que nos gover nam, que elles se colloquem no ponto .. de 

. vü!ta estreite de resistir- a outrance tratando-se de obras 
necessarias ·a roe.nos que não. inílua a circumstancia even
tual e precaria de defendei-as & humilde representante da. 
nação que occupa a tribuna. · 

O SR. Anl'.iIANDo BURLAMAQUl - Não apoiado, V .Ex •. me
rece toda a consideração, é questão c!e melhor aoplicaoão dos 
dia.h.eiros ·publicQs. " 

o SR.. FRANCISCO V ALI.AD.ARES - I\iuito agradecido a 
V. Ex.; mas sejam quaes forem os resultados desta minha 
acção.•. 

O" SR. ARMANDO BURLAMAQUI - · Muito Jouvavel. •• 
o SR. FRANCISCO VALLADARES - ••• eu tratarei de de ... 

mo.nstrar ao paiz que só por capricho não serão estas obras 
ccntinuadas, com os recursos annualmente po&Siveis, e afinal 
concluidas. · 

o SR. ARMANDO BURLA?L'\.QUI - Ser~ muito dtffioil. 
O SR. FRA...""ictsco VALLADARES - Evidentes a sem razão. 

a desvantage~ o preju~o desta attitude, negativa da Viação, 
principalmente quando com larguezas com evidente arbítrio, 
€'&se departamento, por .sel)S .representan.tes ou Relatores 
perante o Co11gresso,, se anima a pedir, eni épooa de aye:p,tu
ras financeira~. como a que V. Ex. tão sombriamente pintou, 
grandes cPedites para obras. de mais. vulto ... A constru.ccão de 
um ramal de custo insigniticante desconjuntará os areamen
to~ Que ~e1·ão naturalmente equilibrados. pelo salto na.s trev.as 
da. elec:trificação. · • 

Esse::; ar~turnentos ad terrorem. de economia, de: apertu
ras financeiras, de difficuldades do erSlrio ••. ...: · ·--

t: 
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O S1:t •• '\IL'l\-1~'\DO BTJRLAM • .\QUI - Eu não os fiz. 
O Srt . .FílANGISCO VALL..'\DAR.ES - • · •• tomam o caracter, 

já não ·'tiirei úe .:.1 onia, mad de qualquer cousa de af froma a.o 
bom seu~o, empregaao~ para pequenos di~pendios por l'1uel· 
les mesmos que se- <lPt'<!~l am para pedir á Nação os maio-.re-s 
sacrüi~ios para obras ad1uveis. 

O SR. ARMANDO BURLA.1.YLAQUÍ - Não as fiz. · Sou, ao con
trario, opíimista_ em materia financeira. Declarei. apenas, 
que pre.ferivel ao ramal d.e Lima Duarte era o de Uberaba.. 

O· Sa. FR.-\.Nc1sco VALLADARES - Sr. President~ pela pro
posta do holli'aào· Ministro da Fazenda, o orcaruento se apre;.. 
Pt:nta; com as despezas obrigatorias da administração, com um 
dRficit ae cem mi! contos.· 

O illustre Ministro, autorizado representante dõ" Governo$ 
na sua eommunicacão ao Pàr!amento, aponta esse ctetii:it~ 
talvez como advertencia .. E' uma situação esta que, a ser 
verdadeira, deverá det.E}rminar, contando-se com o mais ele
m~nUi,r bom senso dos homens do Governo, toda discrecão na 
de_speza publica; mas, o proprio Governo, talvez conlra o pen
samento do seu .Miflistro; pelo orgão do Relatoi- do orça
mento da Viaçáo, suggere trabalhos novos, obras novas e novas 
estradas, algumas d.as quaes, aliás, deveriam estar custeadas. 
pelo credito das Seceas. ~ão agora pedidos á Nação 66 mil 
contos para' as estradas coxistaµtes da relação que acompanha 
ó parecer da Vlacão. · · 

o SR. ARMANDO BU~t'MAQUI - Peço permiss~o a V. Ex. 
;para declarar que a verba df! 66 mil contos 'se refere a as. 
.tradas de ferro, todaia eHas actualmente em co-nstruccão. 

o sa. FRANCISCO VALLADARE.S -· Construcção que dever!& 
correr .em parte pela verba das seceás •.. 

O SR. Â.RMANDo Buru....utAQVI - Não apoiado. A Estrad~ 
de FerrQ de Petrolína a Therezina é a unica que talvez possa 
J3er íncluida como de utilidade ãs regiõ~ devastada.a pela.!5 
seccas. · 

O SR. FE\ANCisco VÀLLADARES - Estou sendo conduzido. 
por atalhos, para escabrosos caminhos com estes apartes de 
v. Ex. 

O SR. ARMANDO. BuRLAMAQUI - Perdão, não posso deixar 
de contestar certas a:Nlrmações de V. Ex. . 

O SR. FR.4NC~BilE1. V.ALLADAREB - Voltemos, porém, ao 
.Pre>jecto1 para concluir: é preciso esseneialmente, fuudamen-
talmente, assegur~. "de facto, que a despeza. com a electri
ficac;ão projectada. não exceda de 45 mil contos; si exeede:o; 
todo o calculo em que se baseia o lüuslre Relator dell:ar&, 
de -estar certo; todo o seu trabalho estará por terra. Si as
despezas, segundo as· normas e praticas ooourrentes, os ante:.. 
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redentes e precedentes. das obras por administração, apenas_ 
ficarem no dobro do orçamento, em vez da econvm1a dt 60 
contos, inicialmente apoiada pelo nobre colfoga, dar-:;e-ha 
vm deficit de alguns mil contos ou tonsióerave? augn1en~o 
oe despezas, como demorr:stro na JustH icMãô <.!a:, ~menda~. · · 

O SR. ARMAND'o BuRLAMAQUI - ·v. Ex. J:ibbra cm equi'-
:voco. ! 

ú SR. FRANCISCO VALLADARES - Sem nenhum desejo de 
embaraçar por qualquer modo a votação do projecto, façc 
estas observações e limito-me a apresentar á consideração da 
Camara essas emendas ... 

O SR . AnMANDo BURLAMAQUt .- . • •• que 3lteram a essen-
cia do projecto. · 

· o Sn . FR.<L"l'llc1sco YAL1.;~DARES - Como si V. Ex. ainda 
não as víu!. .. 

. o SR . An?>'íANno BtmLA~AQur - V. Ex. leu a primeira, 
que é fundcimcnt~l. . . . 

O ~R. FP .. ~NCJSCG VALLADARES - Mas V. Ex. não conhece 
as ouf.ra$ . . . 

Não acredito que :i representacão nacional possa 3er fa
voravPl a uma lei redigida nos termos do projeeto que se 
pí1de resumir na formula: <i:Fica o Poder Executivo autori
zado a exC'cntar a P.l~r.lrifica~ão dn Crntral, desde a estação 
in;<'ial atP a Barra do Pirahy, sem limite de tempo e des.peza, 
sem obrigação de concurrencia publica ou de qualquer natu-
reza! · · 

Não creio, Sr. Presidente, que por grande, por desme
clicla que se.ia a confia.nça que tenhamo~. lodos nós - o hon--
rado r epresentante dei Piauby e o humilde representante mi-
neiro . . • · 

O Sn . ,.\.1-e.rANbo Btm.L.\MAQUI - Muito brilhante. 
0 $1{. '.f'RANCI$;~O V.~LADARES - ••• na discreção, no ze1o. 

no car~nh:) pelos ntrgncios publicl•s e outros predicados que se 
encontram hr llhantemente reunidos na personalidade egregis. 
do Chefe na Nação. 

O SR. ARMANDO Btmr •. \MAQUI - Não eslâ em causa. 
O SR. FRA:'{Crsco V.u.r.ADARES - ••• não acredito que o 

Pàrlarnenf o vote €\, miuto menos, que o actual Présidente da 
Repuhiir.a. dado os seus antecedentes e sua orientação de 
párlamqnt.ar e estadist.a, aconselhe - uma lei assim redigida! 

Penso ter demonstrado, na justiri<'a~ão de que acompa
nho _as emendas, que tal como está recLgiúo o projecto é in-
accmt.aYel. · · 

D(' fact-0, q\1em ler com cuidado se11~ àispositivos veri
ficará qufl, si um artigo limita a acção adminislrat~va:. outro 
abre-lhe. as portas ao arbit.r~o. Não -são palavras. 
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Penso tel-o demonstrado. justificando,. e. basta· ler com 
attenção os artigos do proj ecto. 

Elle se resolve em uma vasta, absoluta em uma integral 
autorização ao Governo para executar um serviço que, prin
mordialmente, essencialmente, como causa determinante tem 
~ economia, e só se mantém si, effectivamente, o seu custo 
f ór de 45. 000 contos, segundo os dados do Relator'. Excedido 
esse algnismo, ·a econo~ia, vae por agua abaixo. Si as des
pezas do custo augmentarem, avultarem, o que ha de acon
tecer com a amplj-tude da execução do projecto, á razão de 
economia desappc:recerá, aggravando a situação financeira 
que os documentos ofi'iciaes descrevem tão grave. 

Minhas emendas visam assegurar principalmente dous 
pontos, e vão naturalmente de encontro aos àesejos do Go
verno: 1 º, a· despeza não exceda é}os 45. 000 contos previstos, 
basicos; rssegurada; 2º, que o E.xecutivo em um paiz de po
deres limitados, de attribuições discriminadas não se afaste 
tão discricionariamente, tão excusadamente,. abrindo a porta 
a todas 22 criticas e suspeitas, não. se afaste do principio 
salutar, àa concurrencia publica. 

o SR. ARMANDO BURLAMAQUl - ~, um principio erroneo 
e falso, que tem trazido os maiores males ao Brasil'. 

' - . 

O SR.. FRANClS'C.O V ALLADARES - Seja. Erroneo, é o prin
cípio que domina o nosso systema, que deve dominar o nos
su systema, principio legal da Republica; que proscreve o ·ar
bitro.· 

o SR. ARMANDO BURLAMAQUI - E que será .cumprido nas 
partes em que deve e póde ser cumprido. 

O SR. FlaANcrsco VALLADAl'IES _:.· Erroneo, mas ~egal e 
exigível, em qu2nto não convolarmos para o regimen do po
der unico, despotico, soberano, aLsoluto, incontrastavel de 
um só homem. 

o SR. ARMA.~DO' BtJRLAMAQUI ···- o projecto não o eli
mina. 

o SR. FRANr:Jsco VALT,ADAHER - Mas o dispPnsa. Tant<i 
mais perigosas são essas auooriz~cões, por grande que · seja 
a confi:rnça cue mereca e poss'lrrms depositar, como no pre
sente, no supremo representante do poder, quando é sabido 
qu"' por nwlhor.:s e. mais elevadas que SPjam as inteneões de 
cada Presidcntfl. - um homem, por mais v~riada e· extensa 
que seja a sua· capriridade, tratando-se de tão vastos dorni. 
nios como os na acção govP.rrnimt!ntal, de tãn variados as
sumptos. comptir.::idos, - tão escasso o tPmpo, para agir e 
inte1'Vir, não póde ludo resolver, tudo .vôr, tudo fazer por 
;i ... 

O Prf'si.drmte da Rcpr;bJirg. do Brasil, turfo .nndrindo. flAl!"ts 
nossaf': lPis e, mais aind&., prl~s nossos praticas;. ó n isolarlo 
do l!altete. querendo agir e não ·vendo como, · inquieto, sen-



Cãnara cios oepi.tados - 1m~esso em 23/00/2015 15 15- Página 94 cE 114 

tindo o tempo fugir e as complíca~ões crescerem, solicitado 
pnrá mil a..c:.rnmptos, ao mesmo tempo, o solitario, apezar <!a 
súa côrte, enrolado, enf echado, circumscripto nas malhas 
de um protocollo monarchico, que dia. a dia o distancia da 
Nação.. . · 

O SR.. AR.-..rANoo BuRL.~MAQUI - ·Não é essa a impressão 
ge1 al do ,pafa. 

o Sa. FRA:-OCISCO VALLADARES - ••• mal informadÔ, e 
mal servj.do, incompreher1dido · muitas vezes, des0bedecico, 
tendo, zp~zar ·do seu poder, por maior que seja ·a sua capa
cidade de transigir, de tolerar e confia:r, de dar por bem 
feito o que não farfa~ ~i pessoalmente pucesse -verificar e 

·agir... · 
·O Sa. ARMANDO BUR.LA..~AQTJI - V. Ex. já foi autori

úade.· •. 
-O Sa. FRANCISCO VALLADARES - .••• tendo por fun-

cção maior e mais constante, principal o de abrir os creditos 
para .Ministros e directo!'es de repartições gastarem .•. 

-O SR. AnM.\Nno BunLA...~AQUI - É' um .ricochete gravis
simo : A responsabilidade da administração cabe ao Presi
dente e não aos Ministros. 

. O Sa. FR.-WCIRC() VA.LJ..ADARF.S - Não ha ricochetes, nem 
- miradas pessoaes·. Esteja V. Ex. tranquillo... · · 

o SR. ARMANDO. BURLAMAQUI - Não . Ha uma ac,f3usação 
gravissima ff>ita aos Ministros de Estado. Não ladeemos a 
questão; assuma a graviàade ca accusacão. Tenha paciencia; 
V. Ex. está aecusando ·gravemente Ministros e funccionn.rios 
com ricochete para o Sr . Presid<mte da Republica. Este é 
o. facto. Tenhamos posi-:ões definidas ... 

O Sn. FílA.~c1sco V AY~'LADARES - Estou fallando ·em these. 
Evidentemente não viso pessoas. 

o SR. ARMANDO BURLAMAOUI - Não é possivel fallar em 
these. Assuma a respon:sabilidade ... 

o -SR. FRANCISCO VAf.!4DAR!'B - Mas ... o Presidente da 
Rermhlica~ neste rP!?'im1m, "Jhst.nmente pelas extensões e v~
riedade de seu poder ••. 

0 Sn. ARMANDO BURLAMAQUI - Isto . é . um subterfugio. · 
o SR. FRANCISCO VALLADARES - . V. Ex. quer por 

roroa . . . 
O SR. ARM'.ÀNDO BuntAMAQUI - O que quero é que seja 

mantida a declaracão feita. 
O SR. FMNms~o V ALLADARES - Estou e:splicando men 

pen!lamPnto. em minhas palavras não ha accusacão pe5s1J.1.l, 
que isó V. Ex. vê. ' 

1. 
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O SR-• . AnM'.ANDO BURLAMAQUI - Então eu nã.o entendo 
por ':ugue~. 

o SR. FRA..~CISCO VALLADARES - Perdôe-me V. EX. 
O SR. ARMA..'llDO BURLAMAQUI - Estou dando provas da. 

attenção que V. Ex: . me merece. Bebo as suas palavras. 
o SR. FRANCISCO V ALLADARES - Si V . . Ex. desejasse ·ag

gravar e complicar a ,situação do Geverno, não teria processo 
mais f acil do que esse de emprestar aos seus collegas intuito 
ae opposição e critica pessoal ao Presidente da Republica, 
quando elles abw:;idantemente declaram o contrario. 

O SR. ARM.ANDO BURLAM AQUI - . · Mas não é deelaràr UJl)a 
cousa e acabar affirmando -0utra. Abi estão os Anná~, não · 
os corrige. V. Ex. e eu estou prompto a submettel-os a um 
exame, quanto á significação que em portuguez téem 'as suas 
palavras. · · 

O SR. FRAN"crsoo VALLADARES - Tenha V. Ex. pacien ... 
eia. Estou afifrmando o seguinte: que no nosso regimen -
não indago quem está no-poder. . . · ·· 

O ·SR. ARMA.."l'ffio BiraLAMAQUr - · Não tratemos da ques-
tão pessoal. . 

0 SR .. FRANCISCO VALLADARES - V. Ex~ diz que não tra-
temos da questão pessoa] e é V. Ex. quem faz ! . · 

O SR. ARMANDO BúRLA..'\!AQut . :--.. V. Ex.. accusou~ e eu 
estou tomando -a accusação para responder. · 

O SR. FRANCISCO V ALLADARES - Eu não accusei a nin
guem. F&llo em these e volto á minha these .. No regimen em 
que vivemos, justamente pela extensão dos poderes do Pre- . 
sidente da Republica, o unico responsavel pelos actos de uma 
administração que· cada dia se torna mais difficil, mais e:x
tensa, mais '.complicaua e varia, por mais ·arguto ha sua visão 
e perspica-z na sua apprehensão, por .majs completa que seja 
sua capacidade de accão e a fiscalização; ·é evidente que 
tem de agir por seus auxiliares. e muita eousa . escapa á sua 
percepcãb. · 

. o SR. ARMA..~00 BUR.LAMAQu! ~ N e~ podia deixar 00 
ser as.;im. · 

O SR· F'RANctsco V . .\U..WARES - E a maior parte dos 
actos do Governo escapam á sua fiscaliiação, praticadas lon
ge de suas vistas, perdendo-so e <liluíndo-se na irresponsa-
bilidade generalizada... · 

O Sa. ARMANOO Buru.AMAQn - Não apoia.do. 
V. E:!:. já viu um Ministro ser levado ao Supremo Tri

·ounal ... • 
o ~R· FRANCISCO V ALLADARES - . Mas o ~tinistro 6 irres

pons"avel, pela Constitui9ã~. 
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·O SR. ARM:A..""iOO BURI.A.."1\íAQUI - Não ha irresponsabili
dade absoluta. V. Ex. é professor de díreito, mas está sus. 
tentando uma these que não é constitucional. · 

o SR· FRANCISCO V ALLADARES - Não sou professor, 
antes, um humilde· <liscipulo de V. Ex. 

O SFt. ARMANDO B_uRLA.MAQUI - Em roateria de Mari
nha, seria possivel. Em direito é o contrario que se dá. 

O SR· FRA.."'{Ctsco VALLAD.ÁRES · - • • • e discipulo I!.ão só 
. em ·direito como até. em Portuguez... . 

Peç.o licença i1ara me declarar assim porque facto é cjile 
V. Ex. está. me ens.inando cousas que ignorava, que ó meu 
. velho mestre de vernacuJo não- me Pnsinou. · 

No sentido que empresta ás minhas affirmações, esta-
belecf! T'f'V"'t rl'.c.:?rric; de interp:rPf.arâ~. : . . 

O nobre Deputado, para a missão· que lhe invejCJ, de de
fensor do ·Presidente dia Republica, está inventando- opp()
sitores. 

o SR. AR.MA..~00 BUR~..AMA!QUI - Não 'ha tal. V ' Ex. 
toi de uma clareza jnc<:infunrtivel. jnsonbismavel. .. no seu 
ataque. 81 o quer manter! tanto melhor, mas o certo é que 
o fez. ·' 

O ~R.· Fn.<\NCT~C() VALT.AnARF.s - Si fosse esse o meu 
ponto"- de vista, não pr(>Cisaria da lih~rd.Rde que V. Ex. me 
conc<'de. para m:mter ou deixar dP manter. 

Toda a minha ,vida publica é de cora.tosas attitudes ... 
O SR.. AR::-.rANOO BuJU .. 4.MAIQUI - F. dou testemu~ho disto .. 
O ~P.· J.'RANr.tgco 'VALT.ADARES - .• • e quasi t"da ella no 

ostraci~mo. contra novernos. ern comhatP. ao~ T"Orl~roM<::, não 
lhe.s fa:r.endo in.iustir.as. mas n~n TY'lf' Pneontl"~ncfn entre os 
turiferarios d~ Presid~ntes, de Ministros, ou de quem quer 
que ten'ha posjções. · 

O SR. ARMANDO BtmLAMAO'Ul - V. Ex. planta de pregc;s 
as cal«,adas para passearmos ... 

O SR. FRANr.rsco V Atr.AnAREs - Continuo a {lf:!~larar que 
lhe inve.io a situação, em que oo encmnt.Nf, de dPf P.sa permii.
nente do Governo. e seus rP!presentantPi:i.: m~s, quP- o nohre 
Deputado me pP.rdôe, quando tantas difficuldadt-s tenro tido 
na minba carreira publica, S. Ex. que tudo póde, tudo tem 
nas mãos no presente momento ..• 

O Sn. ARMANDO BtJRJ~AM.o\QVI - Isso é uma ironia. 
o ~R. FnAlllCISCO VALLADARES - • • • IJãn me r.rêP. essa 

novo. difficuldade, intrigando-me com o Presidente dá Re-
publiça... (~iso.) ' 
· O SR.. ARMANDO BuRLAMAQUI - São as suas proprias pa-
lavras .que o estão intringando. . · 
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0 SR. FRANGTSCO VALLADARES - .•• não me SU~Cite mais 
essa difficuldadP-... por maiores que sejam as minhas for
ças de resistencia, a actualidade se dP.senha cercada de tan
tas fulguracões para o Governo, que não sei si poderia eu re
sistir a mais· esta provação de ficar entre os seus opposi-· 
tores.. . . 

Sr. PresidPnte, meu ponto de vista é este, e peco ao no
b!'P::.. Deputado. que. attell_d~ bem para não me atirar na oppo-
s1çao ao Presidente. .. 

Não discuto, não examino, não vejo diante de mim, ape
zar de. todo o respeito e consideração que me merece, a fi
gura, a personalidade do ·actual Presidente. · ~ 

Sei que o Presidente Epitacio é um homem eminente: 
t('m conhedmentos superiores ao commum dos nossos esta
_distas republicanos, conhecimentos não ~ó de ordem juri
dica, m~s de mnHm: outros, o quP. lhe dá inconfundível re
!evo ... Não sei, entretanto, que entenrla de-electricidade, de · 
E:lectrificação e outras cousas graves e technieas amcntoadas 
no projeeto. . 

Sanccionada esla lt»i. sua exernção vae ficar um pouco 
distbncfada de sua vigilancia patriotica. ' 

Não póde sPr ,,de outro modo. · 
Si a execnr;ãc rlesta l<>i tivesse de ser attribuida, pessoal

mente, a S. Ex., é bem possivel que o illustre representante 
do Piauhy, me encontrasse dentro do seu barco. em seu gru
po, na. sua patrulha, dando ao Presidente discrieionariamente 
todos os po~eres. .. · 

o SR. ARMANDO BtJRI,A..'l\.1'.AQUI - E' O· que digo: ricochete 
do Presidente, pelos Ministros e representação federal. 

o SR. FRANCISCO VAU.ADARES - Nem ' podemo!; garantir 
aue através do:; . tempos estejam no governo os mesmos 
homens, as mesmas peRscas. • • · 

O SR. ARMANDO BURLAMAQU~ - E' outra r~~lva que 
'V. Ex. faz e eu a acceito. 

. o SR. FRANCIS<JO YALLADA-RES - V. Ex. vê como· penso; 
não é possível que. para e mce-der - a Camara, o Poder Le
gislativo, - ·autorizações dh~cricionarias se inspire na con
fiança que lh'e mer~çam a.s figuras passageiras dos gover-. 
nantes. · · 

E' fundamentalmente a que!:ltão da. divisão de attribui
tões dP- poderes; é essencialmP-nte a necessidade republicana 
de limitar a accão do Exrcutivo. Si não foss~ assim, não pre
ci.~ariamos <le legisJacão, nnc precisaríamos de consumir 
tempo e dinheiro, na votacão de leis. orcamentos ... Bastava 
um artigo, uma lei permanente. Proceda o Presidente como 
bem lhe aprouver, arrecadl'!' o que entender,- quando enten
der e cerno entender, e dispenda o que be.m lhe pareça, quan~ 
do bem lh1=1 pareça e como bem lhe pareça e com quem lhe 
.fôr symp~thieo. · 
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O que digo é cousa corriqueh-a_; e apenas me refiro à 
ena pela significação . que o illustre representante empresta. á 
minha attitude e ás minhas palavras. 

O SR. .AnMANDO BURLAMAQUI - V. Ex. foi quem deu a 
significaç~o as etrns prpprias palavras. Não emprestei e.ousa 
alguma. Deste ponto não saio. 

O SR. FRANcisco VÀLLADARES -· Si nós pudessemos col
locar, ainda :tnesmo . no regimeri em que vi.vamos, ~e poder~s 
separados1 as questões no terreno da. confiam;a, nao haveria 

~ dµvida. Não é, porém, o de que Eie. !r.1ta; nem cs · e~ecutores 
são exactamente aquelles em que hoJe temos d~ confiar; nem 
êiles sâo pêrtiialientes, graças á nossa organização de ·poderes 
temporario~, Unica lünitacão afinal que a Constituição pra-

. ticamente · estabe1ece -~ao arbitrio dos ·homens e demasias do 
pooer,. sobrepondo-se ás ieis. -

Não' ê ·a · Çonsjderação pessoal que deve guiar a Camara, 
o Poder Legislativo,· no exereicio de suas attribuic-ões de le-
gislar e fi~ar as despezas publicas. · · 

Sem vizar pesso~ se!Il confiar ou deixar de confiar 
nellas, sem indagar quaes tenbam de ser os executores desta 
electr!ficacão. éarissimo serviço que vae ser atacado em uma 
P.poca de deficit~ e apertv-ras. financeiras, a qtie o illustre 
representante do Piauhy se apegava, . para evitar pequeno 
dispendio com um insigntficante ramal ferreo·... -

o SR. ARMANDO BURLAMAQUI - Já disse a V. Ex. que 
não fiz essa allegMão: ac contrario, sou optimista em l'e-
lai,;ão aos recursos financeiros do paíz. · 

o SR. FRANCISCO VALLADARES - : •• devemcs traçar limi-
tações, e evitar despezas excedentes dos o'Í'çamentos, e:u-vi 
de. propria situaf;ão em que se' eneontra· o paiz. TaJ situação, 
apezar do optímismo muito louvavel do illustre representante 
ào Piauby, é confessa.aamente de defief,t ·na propo::ta do Mi
nistro · da&f'azenda, deficit que tem de ser augmentado ou ag
gravado pelas construcções e proj ectos como este, que offi
cdalmente' começam a ser trazidos á considera.cão da Caro.ara. 
Si a époea é de apertura~ taes que forcam restriccões, ~OJnO 
e.w\ da paraJysação ·de- um pequen<J ramal no Estado de Minas, 
tratando-se de tão grande e vultuosa despeza, como a consi
gnada neste projecto, para obra ·n-ova, a. transforma~ão radical 
-do systema de tracção em nossa .principal via f errea. todas 
as cautelas dev~m ser tomadas pa.rà qutl se não· e:xeedam .os 
.algarismos que serveJn de base a@ calculo justificativo da 
transacção. . · ·· · · 

Si 1.., poder pnbiieo torna perante o Congresso, uma·· tão 
vo!omosa iniciá tiva e basef a a transformMão em uma eco-
1?-0mfa que t~m por bas~ a não pequena despeza de 45 mil 
4".nntos, .r. pr~dso que ·não seja ~xcedido e$se algarismo, para 
qu~ o CBlcufo não SB alt.f?rfo ou transtornar, surgindo em vez da 
econotr!ia, approYação de onµs e despezas. Nem vejo, bem que 
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motivos outro.e ponderosos possam levar· o poder publico a 
propor e · a eons.entir em u.m .tão. gran~e. d~speooío, nem dl
ar.te d.o orcam<·nto, ê sua receita msuf'f1e1ente, de onde vao 
sa.hJr os reeur.sos índi.Spensaveis â transformação si de em
prestimo interno ou-externo, si de emissões. · 

E' singi:•lar, -e aiifu! não destoa .dos precedentes. Q1.!e o "Qo
verno ao mesmo tempo qüe pede a despeza não . indica a re
r.eita gqe ih~ fazer f_ace_ .. A _situação é sabidamenf.e de defjcit, 
de apertura.s, de des1qmh.br10. ·• ,· -

1 
A prop(lSta d-0 Minist.ro '.la Fazenda calcula ".m lOO mil 

c.cntó's .~.sse defit:it. que poderá ser aggrayado pelas proposta~ 
dos outros depart.ament.os para obras novas. · De onde vão 
sahir estes .J5 mil ocruos? - . · 

O pro.if>.Cto não o indica e- ahi ('Stá um defeitõ ·capital. 
NAlle ~ontinuamos o i:roce.eso conr1emna,·el-não eondemnaV.Pl, 
porque séja Presidente da Republica o Sr. -Epiiaeio . Pe~oa, 
ma.~ eondernnavel ~e.!a qual fôr o Presidente, porque com esse · 
pro~e~so não há orde.m possivel nas finanças; continuamos a 
resolver P. ordenar despezas, sem cogitar da receita.; eontinua
mo·s a proj~ctar ·reformas e construcções S('m indicar ao menos 
OS rPCUr~OS !)OSSiveiis para . fazer face a e!las. _. . 

· ~eja Presidente da Renuhlica o eminente Sr. Epitacio 
P{·!ilsoa, s~.J~ Mini!:'4tro da Via~ão o joven e dig-no Rr ~ Pires do 
Rio, seja Ministro da Fazenda o hnne'stissimo Sr. Homero Ba
ptista. se.la directol' dn Cenlral o Sl" . Assis Ribeiro-, em quem ·. 
pcssoaJment~ reconheço uma crmpctencia fóra de toda a 'du
vltia P uma probidade illibada. 

O Sn. MANOll:f, RRrs - Apohtdn. Honra da. nos~a en~enha
rin ~ hont"slidade provndà em brilhante vida de trabalhos e 
~on·ieos. . 

O 8R . FnAN~rRr.n V.\LJ.AnARP.R - n~ pl~n-o accOrdt) com 
V. E:'1i. f:lnJnm ttunAtc rnr"rn og ""fll'P~entanf P.s do pndr.r pu
blico, cn11n ounl mn !R cHr:mn çi. tndo!il f 1?nnlm1rntP. -inatacaveis -
P.sse. l um prnr.f\~~n h\ndmh:i~iVPl " f'nm o qual nunca sahire
mm1 dp~fa rtM10r1ft'm. drFlt.e dm:mrtuitlbrio dA finan~as, que é 
!l nP.S?fl.tiln do prnr."eRo, CJur nAphy'!dn as forcas vivas da noc'io 
~ impt'df'. sfl11i:1 movilr.~nf,.,~ tiP P~nnn~ftn e proi?re~so. impedin..; 
do <!Ue o 1.rnbr.Iho brasifpj;-o fr11ctitiquc e a Nação se e~n-
rl~~n. · · 

Bem ordP-m nas financas. fnlcfnlmPnfa. fund.amcntal ... 
monte, nnda pnderenin~ conse!?'1ir d~ snHdn e de estave1 e me-
nM eR~e collima~o 1 :·de fihertrtl'-nnq dn t>a.pel · ·de 1mroo 
foroado, consegu~ndo san~amPnfo dn môria, para afoanear 
a ofrettlaelto ouro ·o sonho· dos tnrml'nf nr.J dos nossos estadis
tas, ensfnamenfos dos nossos doutrinn.dol'es. asp1ração e cón
selhn dos moT'alisf.as politicos de tndo~ os tempos: mas sem
pre por actos desses mesmos. C!?tnd istas e pn!i'f.icos, admi
U J~f.rRdoree. governnntes e IC'Cislo.dores, cada dh . nos distán
c1ando, de~SP. alvo mmr.a oltini:rirln. e quA o nifo será nunca. 
desd eque perseveremos nas praticas que forçosamente nos 
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.conduzem oú á emissão forca da do papel repudiado oti a esse 
detestavel expediente das apolices para construeção de · obras 
ou . aos emprestimos externos que, augmentando sempre as 
e:xigencias de moeda estrangeira: cada vez mais nos afastam 
da meta desejada da cfrculação saneada que ·só póde ser at
tmgido por saldos ·na balanca internacional, pelo augmento 
tia producção pelos saldos de exporta:;ão, pelos superavits or-
camenlarios. · 
. Sr. Presidente, as emendas que vou l~r á Camara e3Lão 
amplamente justificadas e ·se condensam na simplicidade de 
tr-es articulados, restabelecendo a bôa doutrina da concurren
cia, evitando. provenham não das pessoas - nunca em causa 
- mas do proprio erro da lei. · 

Zelemos pel~s principias, pelas boas praticas e _nori:n~s 
legaes. de· que nao no.s devemos afastar por grand'~ o JUSbf1-
cada que seja a confianra que pessoalmente n.os mer~am · os 
depositarias do poder publico. . -

o SR. ARMANDO BURLAM AQUI - Esperava que a conclu
· São de V. Ex. fosse outra, condemnando a electrificacão. 

o Sn. FRANc1sdt> VAt.LADARES - E' que V. E."t. me em
presta malevolas intenc:ões, o que não mereço. 

o SR. ARMANDO Bt!RLAMAQt:t -~ V. Ex. pintou com co
rP.S ner:rras a situação que pensei que a conclusão fosse 
condemnand0 a electifirc~cão. Estou contente de Q'Je assim: 
não seja. 

O ~R. FRANCISCO· VALI.AO.<\RER - Talvez por isso V. ·Ex. 
me a-partt"ou com tanta violencia e iniu51ti~a. arriscando-se 
a intrigar-me com o Presidente da Republil"a .•• 

o SR. ARMANDO BURLA.'l\fAQUI - Não apoiado; estou de
duzindo isto de c;uai:; palavrag, taP.s como pronunciadas. Uma 
''ez., que V . Ex . fez uma resalva eu me contentarei. 

O SR.· FRANr.tsco · VAt.LADARES - Devo dizer que. no 
fundo,' pouco se me dá que me considP.re-m · governi~ta ou (\{>· 
posiocionista. Assjm tenho vivido e continuarei a viver den
tro ou fóra do 'Parlamento,. ;pugnando e trabalhando pela 
ta usa do meu paiz ~ . 

Crr.ia V. E~. que talv~z mais util pudesse ser d'e certo 
modo lih~rto d::is obrii:racões P. conv:f'n'.encias a que esta. po
si~.ão obriga. Mais util e efficaz talvez combatendo na pta
nieiP.. ne3t." rpome!lto em aun tod<ts as t>nP1'gias rle bl'.a.~i~~irQs 
se devem t>onr,entrar para . o esf nrr;o decisivo que n~o póde 
deixar de nos -'.conduzir á reformas sarn~adoras de.· que ca
t'ec"'mos . . par~ li (lnrar nossos C{lm:pr-omiss.r>s inlern:rniona(lt<), 
mostrando-nds d~gnos da posse deste territorio .- rumo do " 
Brasil - novo. · . · 

O SR . ARMANno 'RnRr .. '""'(lur - E' pena. que V. Ex:. não 
tiv.esse dito· isto ha oito annos. · · -
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O SR. FRANC.Isc.o VALLADARES - Porque? Queira V. Ex. 
esclarecer seu pensamento. · 

O SR. Ak:MA!>iDO BURLA~1AQUI - E ' que V. E:i:. era, au
tC1ridade, mr.mbro de um grande Governo. 

. l o SR. FRANCISCO VALLADARES - Acredito ter esse Go-· . 
verno merc.eído o apoio de V. Ex. 

O SR. AR:\1ANDo BuRL.UtAQUI - Por isso lhe dei o. titulo 
de grande. · 

. o SR. FRANCISCO V.'\LLADARES-A~redito estar cumprindo 
meti dever' hoje como hontem o cumpri. · 

O SR. ARMA~"lDO BCRLAMAQUJ - Isto recommenda as boas 
pratkas do- regimen. E nem outra. cou.5a era de. esptrar de 
V. Ex. - . . . . 

. O SR. FRANcrsco VALT,.'\DtRES - E não nos · afastámos 
dellas. Mormente em materia financeira o Governo do hon· 
rado Marechal Hermes foi de rest.ricç.ões. A importação ces .. 
e.ou Dela guerra; os ef feitos da couflagracão imminente se 
fizeram sentir muito anl€"S: hesitando em. recorrer ás emis
sões q"!J,e só as fez nos ultimos dias de seu. governo, deixou 
parte no Thesoun'o e a "llaior part~ em poder dos bancos~ aos 
quaes · emprestou cem mil conlos para auxilios á. lavoura e 
mdwtrias. · 

o SR. ARMANDO BuRLAMAQUI - Com um montante de di-
\·idl,s de 500: ú00$000. · 

o SR. FRANCISCO YALLADARES - Seria, talvez, oppQrtuna, 
liquidar estas questões; pôr os pontos nos ii, como diz o cai-
pira da minha terra. · 

Queü·a V. Ex. formular Q . • sAu 1ibello eont.ra o Marr.chal 
Hermes, seu Governo, seus Ministros, seu ultimo Chefe de 
Policia... · -

Mas, Sr. Presidente. o Que nos interes~a e está em dis .. · 
tussão· ê o projecto, ao qual .formulo as emendas que vou tel' a 

. honra de passar ás mãos cf ~ V; Ex. · 
O projecto pensa no centenar :o, circulo luminoso em torno 

do q\lal gyram as eogitaçõei:; publicas. . .. . . . 
Parece.-:me que. pretende .incluir entre a~ festas nesse- ad

vento. a inauguração da electrificação da Ce"ntral. Mesmo com 
as emendas e!la poderá figural' no programma do centenario ~ 

'ralvE?z mesmo porque tenha de. ahi gastar 45. 000 :000$, 
sínão o dotiro. tenha julgado limitar o credito pedido para as 
fest.a~ em 15: 000: 000$, o· que tanto escandalizou a Camaras 
pouco habituada a taes limitações . 

. São -a3 ·seguintes as . em,enctas: N. · i (l~) • 

Em.en11a n. 2 : · 
A!o arl;· 4~; ·supprima-.se •. 
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Yô a Gamara que as emendas são simples, não impedem 
a soiução do problema, não importam em modificacão essen
cial; visam apenas assegurar o limite da despeza, base do cal-

. culo que o proprio Governo apresenta como fundamento da 
transformação, e, resalvar D salutar principio da coneurren
cia publica, contra a qual o i!luslre representante do Piauhy 
se insurge - mas que s:i et in r1uantum, emquanto t.iyermos 
lei em vígor, é o principio legal, devendo regular a execução 
de traballios pelo Governo. 

O SR. ARMANDO BunLA:l:\lAQDI - V. Ex:. permitta uma 
declaração: em um !ivT0, por mim· publicado em 1918, a meu 
modo de vêr, provei e:xhuberantemente, minha .opinião con
traria ás concurrencias publicas; e tligo-o para que não possa 
parec~r que esta opinião é momentanea, de actualidade. ' 

O Sn. FRANC1.sco V ALLADARES - Sou incapaz de fazer 
uma injustiça a V. Ex., sobretudo incapaz de tirar conclu
sões arbitrarias das palavras d'e meus collega.s ou de S\]as 
attitudes, pr_ocqrando Y.I'ear-lhes situações ·ou emprestar-lbes 
intenções que não teriham. V. Ex:. não me encontrará em 
seu caminho, proçurando interpretar . seus actos ·de maneira. 
i;.ejórativa ou àesagradavel.. • -

O Si\. ··ARMANO.O B..URLAMAQUI - Meu aparte prova a at
tenção. que dei ás palavras de V. Ex., mas não podia deixar 
passar, sem protesto, "uma accusação gravíssima. 

o SR. .FRANCISCO V ALLADARES - -••• ou querendo forco
samente attribuir a palavras tão claras como foram as por 
mim. proferidaSl. sentido diff erente do que lenham. iJ 

Não supponna V. Ex., aliás, que eu por· qualquer fórma 
receie tomar aftitudes. 

V. Ex. me encontrará sempre seretío no cumprimento dQ 
meu dever. 

Minha conducta claramente resuUa das minhas palavras. 
No dia em que me convencer da necessidade de combater de 
frente, pessoalmente, os homens que occupam o poder, o fa
rei com o mesm.:i desai:.sombro com que os meus illustres col
legas os elo-giem e eu, mesmo, ainda neste, momento, deelaro 
a minha plena confiança nelles. (Muito. bem; muito bem. O 
orador é muito cumprimentado.) . .. .-- , 

Veem á mesa.são successivamente lidas· e enviadas á ·com-
missão de l<'inanças as .seguintes · 

. EMENDAS. AO PROOECTO ~'f. !06, DE f 920 
. (3'*_ discussão) 

N'. 2 
Ao paragrapho 

guinie: 
unico do art. 1º, substitua-se p~?o se-

\~ . 

'cAs providencias 
prtigo serão tomadas 

' . 

para as installações ·de que·. trata este 
contempor.~&Dle~te, qu.er ·para - li-
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nb!:\~ do.~ suburhios, quei- para as do interfor e ran1aes. Os 
trabalhos serão organiz.ados de maneira a poderem ser inau
~ra-dos em 7 de setembro .. de 1922 os serviços electricos nas 
linhas dos :mburbios.> 

• 
N. 3 

Ao art. 2. º, substitna-s~ palo segu'inte: 
«Os serviços e obras aútorizadas por esta lei · serão exe

cutados por commrrencia publica, subdivididos,. si o Go
verno julgar conveniente, do seguinte modo: iº, sub-estacões. 
transformadoras; 2º, linhas de contacto e (eecittrs; 3• locomo
U:vas electr~cas.; 4°, material eleetl'ico para os carroa moto
res; 5~,. carros para pasageiros; 6º, machinismos para . as offi
einas de repa1·ação.i 7º·, . trabalhos de alvenaria (edifieios, etc ., 
ete. }. ; pode~do apenas o Governo executar -por a.dministraoão. · 
o '_5·" e 7ct item, sei:ppre. que o julgile conveniente.~ 

N • .t 

.. .t.ccreseente-se ao art. 3.~~ in fine: 
ct.Ao. serviço aetual e ao augmento provavel do trafego que 

se verificar duranj.t: o peri(){J.b -do contracto. 
Paragrap.b.o. unico . Termin~do o contracto, tanto.. a: usina 

geradora · com as hnhaj:; de · transmissão reverterão- nara- a 
União,. de aceôrdo com ~s modalidades qu~ julgar cÕ6J.veni
ente estabelecerel' ne> ed!tal de coneurrenc1a.> . · 

N. s 
Ao arf.. .t• e seu paragrapho unico - Supprim-am ... se o 

artigo e o paragraphe. 
Sala das.: sessões, 13 de agosto de 1920. - Franci&eo V al-

ladare3 . · 

Justificaç_ão 

O quê mais importa em uma lei é o modo por que foi ;:-~ 
rlísida;··: e não as ..:oas intenções de quem a re~is-iu. 

Supponhamos~ por exemplo, .qu~ o p.r4.feoo de l~i· em dis-
cussão- tenha · sido· redigide. nos seguintes tiermos: · ' 

cFica o. Poder Executivo autorizado a executar · a eteetri- · 
ficaçã·~ dâ Cénti?al, desõ_e. a esta~ãa inieial até ã Bàrra ® }>i
r~hy, sem lim~te de texnp0: e de despez~s, e_ncan-egando _d& ~ 
exeeucão quem lhe- agr·adar, sem obrigaeao de eon~r~nc~ 
pql>lic~. ~ . . . . . . . . . . , 
. "~iamo.s ~- ~~rte~a d'& que: n~Ilg'U.;e~ Q., app:rq~. 
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Em termos mais circumstanciados, o projecto talvez con
tra as intPnções do proprio illustre Relator, - dá ao Goyerno 
as mesmas faculdades; sempre que impõe uma restrrnção, 
esta fica logo destruída pelas faculdades r.oncedidas no mesmo 
artigo ou .P.m outro a seguir. 

No seu douto parecer o digno Relator justifica o pro
j(:'cto af1'1rmando que a transformac:ão projectrda dará lagar 
a uma .;en.sivel eeonomia, - (nem uma transformação como 
e~ta seria admi~.;;ívei nas condiç.ões financeiras do paiz e da 
Central sí não fu~se realment~ economica) ; o projecto en
tretanf.íi nada estabelece que pc.·ssa garantir ou assegurar P.Sta 
economia. 

Emquanto o art. 1ª parPce impôr a somma de 45.000 
contos como custo maximo de toda a trrnsformação, o para
grapho· unico do mesmo artigo torna illusoria esta imposição. 

De facto, suppondo que a transformação tenha . de ser 
e:"'{ecutada por secções e em. épocas successivas . . isso ímpede · 
que se possa conhecer com antecipação - salvo dom pro
phetico - para até que ponto dos trabalhos chegarão estes 
i5.000:000$000. 

Ainda mais: dando ·o teôr do art. 2º - faculdade ao 
Governo de executar a installação por Pdministracão, torna
se facil a prophecia de que a inslall::tção total acabará por 
custar, com certeza, muito mais que os · 45.000 :000$ esta-
belPcidos. · 

Seria, com efefito. a primeira vez que uma installar:ão 
<le importancia e difficuldade. como a de que o projeclo co
gita, ~ecutada por 'pdministr2c:ão de uma repartição publica, 
chegue ~ custar quanto foi orç.ado e não o dobro ou triplo ... 

Ora, si o custo da transformação attingisse por l'im 9·0 
mil conto~, o rcsullado seria que. em vez de economia d~ 63 
contos prevista p?ra o primeiro anno (vêr quadro demonstra
tivo a pag. 43). se obteria, em comp:.ira~ão com o svstema 
actual ce trarcão, um deficit de 6.";00 :OOO~ - calculados so
bre as mesmas bases de juro e amort17.ação. · 

O projecto ele lei em discussão, como está redigido, ex-. 
põe a '\Nação não sómente a este perigo, mas lambem a .um 
maior, e este, certamente, contra as intenções do Relator. 

Trata-se, de farto. de uma installacão nova para o Bra
sil, comp1exa, difficillima; - no mundo inteiro, ts empre
zas que podem garantir a sua execução e funccionamento. não 
excedem talvez de cinco. 

Suppcnhamos a~ora que uma empreza financeira e te
chnicamente possrnte. - mas que não tenha ainda construi
do locomotivas \$leclricas. do typo que fôr escolhido, "faça of-
f erta para taes locomotivas. · . . 

A commissão de engenheiros que f ôr encarregada de. es
colher não hesitaria em pôl-a de lado, não querendo expôr
se ao perigo da falta de ex:periencia da empreza para· essa 
esper.ialidade. 

Devemos procurar garantir que uma tão importante, 
custosa e delicada installação venha a ser executada sob di-
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" r~ccão e_ resp~nsabili~2<les que garantam não só que o preço 
f1x?do nao seJa excedido mas igualmente a perfeição do tra
balho. 

' ~a~ece-nos que só uma séria concurrencia poderia ga
rantir isso. 

o .ual. ~m s~bsf.ancia a . part~ que poderá ser executada 
por admm1straçao ? As locomctivas, não, com· certeza· não 
por. certo, os 'machinismos e!ec:-tricos e mecanicos; quando 
muito, a montagem dos machm1$mos nas sub-estações. . 

Dado, porém, e não ccncedido que por tal maneira se 
possa obter uma economia nas · de$pezas de · montagem, con
v~m notar que esta econoJ.?'.lia só e_ntrará por uma· parte mi
n11~a no custo total da mstallaçao, uma e.conomia quando 
mmto. de 1 ou 2%-ccm o inconye.nicnte, aliás Iogico, de que 
as emprezas vende.rlcras de maclnmsmos não assumem garan
tias sobre o . funccionamento de uma installaçãc que não 
executaram_ Poderiam _ até, no caso de tleficiencia do ma.
teri.al, ~ttribuir culpa 4 execu<;ão defeituosa da .montagem. 

O 1l!ustre ·nelator certamentf-' só quiz dar faculdade á 
Central d.e executar por administracão os trabalhos para cs 
quaes tem competencia, - isto é, todos os trabalhos de alve
naria.. 

~. si esse é, como não duvidamos, o seu propcsito, o 
art. 2ª. não póde ser mai::; ambiguo. Eil-o na inlegra: 

«Art. 2.0 Os sllrvicos e obrns nutorizados por esta 
lei seruo executados per administração ou por em
preitadas, de todo ou ele parleH dos mesmos servicos e 
obras, confcrm(' no Poder Executivo parecer ma.is 
conveniente.> 

Não está claro, si a phrase ttde todo ou de partes dos 
mesmos sertiir;os e obras~ se refere t1nicamente á execução 
por empreitada ou tambt:m á execução per administracão. 

Dada. esta ambiguidade, o Governo póde, si assim o qui
zer, . dar preferencia a esta ultima in(erprclação, - e consi
derar-se, portanto, ·autorizado a executar por administrai;ão, 
si lhe convier, a installaçiic na suu totalitJade. . 

Isto quer dizer que o Governo poderrn, qu~rendo, ai!qu1-
rir de· uma ou diversas emprezas todo o material electr1co e 
:mecanico necessario á jnstallação completa, e isto sem con
currenda ,publica, fazer a montagem de tudo com o seu pes
~oal, ou, eventualmente, encarr~gar da montagem as va~ias 
emprezas fornecedoras . do material, effectuando o pagamento. 
de accôrdo com as facturas apresentadas. . 

O resultado, inevitavel, desse !l'lodo ti~ proceder. s.eria. o 
seguinte: eliminando a concU;rrenc1a pubhca ·e adqmr1i:.d.o _o 
:material per contractos pa~ticulares,_ o preço de .acqu1s1çao 
resultaria certamente superior; e, nao sendo poss1vel, · pelas 
actuaes condições chaoticas do mercado, fazer um contrõle 
qualquer dos ·preços içdi~ados I?ara um material de~sz . ge
nero especial, não seria imposs1vel que o mesmc1 viesse a 
~ust~ o dobro do ,preco. 

c .. -Vol. V.· 40 
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O Governo, não procederia certa.mente desse modo; e 
assim sendo, seria perfeitamente inutil conceder-lhe uma li-. 
herdade de acção de que não poderia usar a não ser com des-. 
vantagem para os interesses do erario. · 

Sob qualqu~r aspecto, tudo concorre para indicar que a 
unfoa solução racicnal e possível para que a transformação 

·- não dê lugar a uma despeza maior da indicada no projecto 
consiste na abertura de uma concurrencia publica para todos 
os servieos e obras necessarios para a transfo,rmação de todas 
as secções propostas da esta(}ão inicial até a Barra do Pirahy, 
- salvo para os trabalhes de· alvenarias, que o Governo fica
ria autorizadc- a executar por administração, sempre que lhe 
convenha. . · 

No caso em _que isto _seja possivel, sem dar prejuizos 
á unidade da installação é ás garantias do seu funcciona
rnento, o Governo podert. abrir concurrenciás ·l)ubiicas sepa
radamente para as diversas partes da instaHacão, isto é: 

~ 

· 1°, sub-estacõ·es tansformadoras; 
2°, linhas de contacto e <cfeeder~; 
3º, locomotivas electricus; .. 
4º, material electrico para. os carro-motores; 
5º, carros para passageiros: . 
6º, macbinismo para as officinas de reparação; 
7º, trabalhos de alvenaria. (cdificios, etc.) . 
Ficando o Governo autorizado a executar por alministra

ção, o 5º e o íº itens, sempre· que o julgar conveniente. 
Não que.remos com isso chegar á conclusão de que a ele

ctrif icac;ão deva ser suspemm, por ser uma medida inccrnve-
1dente si o custo da substituição do syslema de tracção exce
der a <Juan tia d~ '15. 000 : 000$ indicada no proecto de lei. 

A economia nas dt~speias dn P-lcclri ficac;ão será na i·eali
dade, ainc1n mnior daquelln. resultante do quadro l'eproduzido . 
na .pagina. _43 do parecer. 

De modo riue, 1o1i a suhstiluicilo custar, por exemplo, -50 
ou mesmo 55. 000 :ooos; assim seria uma medida aconse
lhaveL 

Não quer dizer, porém, qué seja conveniente gastar uma 
quantia tão grande, excedendo de muito as previsões. Não 
hasta que a substituição determine economia. E' preciso que 
essa economia seja a maior possivel. ·· 

Para opt~r e~se resultado impõe-se um\ pr~gramma bem 
c.la_ro e definido de trabalhos, e uma boa organização. 

Ora, é publico e notorio, não sómente no nosso ·p~iz que 
um lrabalho q-q~lqyer executado ,Por _ a~minist~acão, ainda 
mesmo que se nao "trate de uma ~epart1cao Pullhca. e que o 
pessoal . tenha to~a a competenc1a e experiencia desejavel, 
custará sell?pre mais dçi que si fôr ~xecutado !)Or empreitada. 
Pod~!!1os amua accrescentar que a execução não será tão 
p~r1 en~. Isso porque ha hypothese da execmcão por admi-. 
m straç_ao, o pesso~l que dirige os trabalhos não é 1'iscalizado, 
e tem sempre meio de esconder os erros eventuaes, ao passo 
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que esta fiscalização é pral.ic:::.da quando trata-se de um tra
ball10 executado por empreitada. A acção do pessoal acif9.a 
torna-se verdadeiramente profícua e Mí'icaz, quando· a accao 
se exerça na fiscalização das obras i'eitas por concurrencía. 

· No que concerne ao custo dos tr·abalhos, o systema da 
concurrencia é o preferivel, o que tambem me ·occorre sob 
outros aspectos. Convém que se não commetta o erro de dei-
xal-o de lado. . 

E é, tambem, attendendo a motivo de economia que ~n
tenàemos que a energia electrica seja fornecida por uma em
preza particuJar, mediante concurrencia publica. · 

O effeito benefico da concurrencia publica póde-se até 
fazer sentir muito mais no caso do fornecimento da energia 
electrica do ·que no cto fornecimento do material, porQuanto 
os concurrentes basearão suas propostas sobre a captação de 
quédas de agua differentes, podendo-se verificar; em conse- . 
quencia, grandes diüerenças nos JL.reços. A proposta melhor 
será a baseada na· utilização da quéda mais- conveniente. -nessa 
modo, a conveniencia da Central não será sómente sob o 
ponto de vista da· economia que realizará na . aquisição da 
energia .electrica durante o período do contracto de forneci
ormento; depois desse· periouo, ficará sendo possuidora da 
melhor installação possível. . · 

Não parece haver assim grande conveni·encia em auto
rizar o Governo a <lesapropriar ou adquirir quédas d'agua, 
isto é cda captação da energia hydraulica, sua transformação 
~ transporte ás sub-estações da Estrada de Ferro Central do 
Brasil.). · . · 

Essa faculdade poder-se-ha ainda admittir si for aem.;. 
pré: contraposta á de . aLrir uma. concurrencia publica para 
esse fornecimento. . 

O pensamento do illustre Relator parece tet' :sido a de 
evitar a· especulação das emprezas fornecedoras de energia. 

Não está .isso bem expresso no projecto. , 
De facto, a faculdade de abrir concurrencia. publica não 

e6tá prevista no paragrapho unico do art. ~º. Elle estatue 
apenas a faculdade de desapropriação e utilll;a~ão de cacho
eiras pelo Governo. 

Assim, para evitar a _esp~culação possivel . das emprezas 
para for~ecimentc de energia - e que, afinal, - concorrem 
:Para augmentar a riqueza do paiz - abre-se a porta a uma 
outra especie de especulação, aquella dos proprietarios . dos 
ttrreno.s marginaes .dos cursos de agua - especulação .... esta 
que serve sómênte para augmentar a riqueza de alguns_ in-
viduos. . · 

A idéa do · illustre Relator não é, com certeza, eliminar 
dr antemão a concurrencia publica para fornecimento de 
~nergia electrica, nem de desapropriar cachoeiras p~ara en
tregai-as mais tarde a emprezas particulares que se propo
nham ao fim al'Juàido. 

Dr, facto, nas condicões a.ctuaes, é di!ficil julgar qaaes 
as cachoeiras .. ma.is vantajosas. Faltam os elementos e dados 
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ihydrographicos n~cessarios. O Governo excluiria de antemão 
a possibilidade de obter uma installação hydraulica maiS 
economiea, eliminando os effeitos salutares da concurre-ncia. 
e ~e:_ndo_ os diversos co.ncurrentes de basear suas propostas ná 
uhhzacao da mesma cachoeira. Mas os inconvenientes que 
:poderão resultar da utilização da faculdade alludida, sãa 
ainda maiores. 
.. No_ art. 4º ~ssa faculdade de desapropriação é limitada 
as 4quedas de_ agua ainda não utili~adas'J>,. e o Relator, no seu 
parecer, exphca melhor o que deve-se entender por «ainda 
fláo utilizadas.'%>. · 

Diz o parecer: 
.. «Dahi a· conveniencia de adquirir o Governo, an

tes que se valorizem, as quédas de agua utilizaveis 
pela estrada ... > 

. . , 

A ·autorização parece, portanto, limitada, ás quédas qut' 
ainda hoje pertencem aos primitivos proprietarios dos .ter-· 
renos - afastando a possibilidade de desapropriar as que st: 
a~ham actualmente na p_osse de grupos, que as adquiriram 
no intuito de aproveital-as opportunamente, sendo que · essas 
quédas se acham, por isso, valorizadas. 

Ninguem, . entre nós, ·ignora que desde algun6 annos, va
rios grupos de financeiros teem adquirido as melhores ca
choeiras na região -em que este serviço .vae ser feito. Nin
guem, ignora. tarnbem que a Light and Power tem feito es
tudos sobre cachoeiras na mesma região e aG maiores estão 
acquirida.s, quanão não com outros intuitos para eliminar 
passiveis eoncurrentes. 

A competeneia dessa companhia em materia de fôrças 
bydraulicas não se póde pôr em duvida. 

Na região, as cachoeiras que ainda estão na posse ·dos 
antigos proprietarios, são os de pequeno volume ou impor-
tancia. · · 

Desapropriar, hoje, na região considerada, cachoeiras 
ainda não valorizadas, importa em desapropriar cachoeiras que 
não tem valor. . 

Como sempre, e não sómente no nosso paiz, a industria 
.particular age com antecedencía maior do que o Governo; e 
o conselho da<lo ao Governo de fazer a acquisição de quédas 

· d'agua antes que se valorizem, nos -parece quasi o <le fechar 
a porta do curral depois que os bois fugiram ... 

Quando affirmamos que as quédas ainda dispcmíveis não 
teem valor, queremos a-penas di.zer que o.seu valor é inferior 
ao das sabidamente adquiridas por em prezas de electriCidade. 

· · E• sabido que o valor industrial de uma ca·choeira varia 
larga,mente. ainda mesmo que pe>dendo dar logar a uma mesma 

.potencia. Esse valor deriva principalmente da -sua posi.ção 
geographica, e das condicões topographicas da localidade. 

Ha cachoeiras que podem ser aproveitadas ~t1ito eco-
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nomicamente. · Ha outras - e ·essas são as mais frequentes 
- cuja captação precisa de. obras hydra.ulicas dispendiosas., 
Ha, .emfim, cachoeiras cuja utilização seria tão custosa .ª 
ponto de se tornar a'bsolutamente prohib-itiva: . ahi a energia. 
electrica produzida custaria mais do que gerada com motores. 
thermicos, embora com um. preço do carvão mais elevado <1<> 
que o actual. · . , 

:Mesmo comparando cachoeiras em condições favoraveis, 
o custo do cavallo installadó em uma usina gerad1Jra hydrp
€lectrica, póde :variar largamente. Nas condições actuaes do 
mer.catlo haverá installações :í razão de 400$ por cavallo, ·como 
ta;u:illem, outras, ainda boas, .á raz.ão de um c®to de réi~, ou 
ma.is. · 

Supponhamos que a· potencia a installar .para os serviços 
c~lectricos da Central seja <ie 35. 000 cavallos. Na primeira 
hypothese, a usina geradora custaria 14. ooo contos~ ao passo 
que custaria 35. 000 contos, na· segunda. . . · 

Ora, é muito provavel que as cachoeiras que ainda nin
guem tem procurado adquirir se achem em condições mais 
pro:x:imas da segunda hypothese do que da primeira.; ou, tal-, 
vez, em condições aiinda menos favoraveis. · 

No que · diz respeito ao. custo dos terrenos, não ha du..; 
vida que si o Governo tratar direclamente com os proprie
tarios, ameaçando-os de os desapropriar d.e accôrdo com a: 
lei, poderá adquirir por preco mais barato, - digamos 500 
contos de réis, a quéda· de que precisa - emquanto qu·e, si 
for preciso desapropriar uma <las quédas já valorizadas, isto 
é, na posse de um grupo que a tenha adquirido· com o. in-

·tuito de constituir uma empreza distribuidora de forca e luz, 
o Governo precisará pagar talvez 2. 000 ou 3. 000 contos, t~ndo 
que. indemnizar esse grupo da perda. dos lucros provaveis da' 
organizacão. 

E é precisamente no intuito de evitar essa despeza su-P-· 
plementar de f .5QO ou 2.0C-0 contos que o projeoto de lei 
determina que o Governo deve adquirir só cachoeiras ainda .. 
não valorizadas. ~fas, procedendo assim, correrá o risco de 
.~astar talvez 20. 000 contos. · 

Uma empreza particular nunca faria um -negocio .como 
F•Ste, OU, pelo IDeillOS, 0. director que O fizesse não Sr. pOrteriá. 
manter no cargo, e isso porque . as em prezas parti'rula;".~s teem 
que n::i~r juros e te.em capital limitado. . 

Eiles, porém, são possíveis_ nas administrações· officiaes 
que podem subsistir em um regimen de deficits, pagos p.elo 
contribuinte. - · que não tem nenhum mefo ·de defesa contra 
n. aggravacão de impostos que esse regimen exige cada anno •. 

Não deve ser ex~luida a poss.ibilidade de · que entre as 
cachoeiras ainda . não adquiridas p0:r grupos parliculare.~ se 
achem alguma$ em condições topographfoas muito favora
"·eis; - ou mesmo que ·afinal, ·o Governo poderá adquirir · uma 
em boas condições, custe o que custar •. 
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Ahi, 'Será talvez -0pportuno examinar a quesrao sob um· 
ponto de vista mais geral, no intuito de· demonstrar que, 
ainda mesmo que a est.:ra<Ja pudesse produzir a energia ele
ctrica a um eusto igual ao ~e uma empreza particular, have
ria interesse do Thesouro e da Naoão, em dar prefereneia, 
pelo1 menos durante o primeiro· periodo, a e.ssa empreza .. 

Pa.'l'a tornar claro este conceito, ligeiras considerações, 
demonstràrão· que se illudem aqyelles que ,julgam assegurado 
com a electrificação de nossas éstradas de ferro o ·aproveita- ' 
mento de uma part.e conspicua das nossas forças hydrauli
cas, - e que é do interesse de cada companhia ferro-viaria 
prroduzir por si a energia electric11 de que preci6a. · 

No seu parecer, o !_Ilustre Relator, alludindo á hypothese. 
oa. eleetrificação de todas as linhas que cortam o nosso teri'i~ 
tci'io, - cerca de 30. 000 k ilometros. - ·observa que o con
sumo de combu.s.tivel no conjunto dessas linhas póde-se ava
liar hoje. em cerca rle um milhão de toneladas de carvão pO!l' 
anno. · 
. Vejamos· af!ora qual deveria ser a potencia do conjunto 

âae usinas geradoras. 
Si os 30. 000 kilometros que constituem a noSéia rêde 

fetto-viaria, em vez de ser distribuida em um tocritorio im
menso, -como é, o fosse em um territorio como o da Belgica. 
o fornecimento de energia e1ectrica poderia 'ser feito por uma 
uniea usina geradma hydro-electricn .collocada no centro. 
Para mai<>r commodidade e evidcnc_ia, faremos el!Sa hypo
tbese. 

Para ca1euJar qual deveria ser a potencia média dessa 
Usina é só precisô conhecer o consumo médio de energia ele
ctriea a que corresponde ao . milhão de t~eladas de carvão 
consumido. · ··-. 

A quantidnde. média de cMvão a que corresponde um 
kilowatt-hora na. peripheria das rodas mõfrizes das locomo
tivas i; indicadH na pag. 27 do parecer, em 13.27 libras, isto 
<:', seis kilos. Podemo~ adoptar r.om tona confiança es;se al
garismo, visto que o Relafor nccr!'scrmta que «não ha contes-

. tação possi1u~l ao.r remltrrdcs rla~ expP-riencias levadas a 
1-.•ff eifo"b e do onde ('1le foi deduzido. Al~m disso, o mesmo Ra
lator o emp,rega no mesmo caso da electrificàção de toda. a 
nossa rêde. Isto poBto, occmsumo t.otal annual de energia ele:.. 
nossa rêde. Is'. o posto. o conrmmo total annua1 de e!lergia ele
ctrica medida· na peripheria das rodas· motrizes, é simple·s-

, mente o quociente do· consumo total âe carvão, isto é, mil 
milhões d~. kilos, para a quantidade acima de seis kilos, isto é: 

i .000. 000. 000: f67 .000. 000 kilow_att-horas 
/ 

' P.ata Ô rendimento g1oba1 da installação ·desde a usina 
geradoo-a até as ·rodas · .m<Jtriz.es, adoptaremos o mesmo alga-
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rismo indi-cado na mesma pagina· do parecer, isto éT 55 o/o, 
-0 consumo total annual de energia na usina geradora, resul
tará, portanto, de 

~· ; 
. ... 1 

" 

167. 000. 00.0:::::::303. 000. 000 kilowatt"'.'boràs 

0,55 

Piira determinar a potencia média da usina, basta. divi.:. 
dir ~~. algarismo pelo numero de horas do allI).o de modo 
que essa· potencia média :r.e~ultará. ~e: 

303.000.000:::::::34.700 kilowatts, ou 47.000 H.: P •. 

. 365X24 

Não ha o e'ITO de um zero, - é bem quarenta e seis ma 
caval~os a potencia média que resulta para a usina geradora~ 
e nada mais; queremos garàntfr que o calculo 'é exacto, por
que esse resultado· surprehenderá talvez a muitas pessoas. 

,Isso quer dizer que um ribeirão, como o Rio das Lages 
que,.,a Light and Po\ver captou para a sua usina geradora . 
.seria largam&nte sufficicnte para gerar a energia electrica 
necessaria ao movimento dos trens, na hypothese de que toa1a 
o n'J.rsa 1·Pac ferreo· vim•ia de SG.000 kilometros. de compri
mento fosse etectrificada. 

De facto, que representa essa potencia àe 47. 000 caval
tos. mp.smo surpbnho uma. altura de quéda c!e só 100 metros ? 
Apenas um volume de agua de '17 metros cubicos pqr · se
gundo, uma gotta de agua, pode-se dizer, .comparada.. com a 
immensa rêde fluvial do nosso immenso territorio, com ·a 
qual, graças á notaveis dHferenÇas de nivel, se originam cen
tenas e centenas de milhões de cavallos de forca. 

A utilização da oita·M parte sói;nente da cachoeira de 
Paulo -Affonso, no . rio S: Francisco, seria sufficiente par'1. 
aquelle fim, -. emquanto que a inteira captaQão ·do grupo 
denominado «Sete Quédas>, no rio Paraná, -:- que pessnas 
competentes cabulam poder produzir a enorme potencia. de 
mais de .10 uiilhões de cav.allos1 po. deria fo. rnecer energia ele
'Ctrica a uma rêde âe estradas ae ferro 200 vezes mais impor-
tante do que a ' noss~ actual. . · -- . 

A uoten<lia acirP.a é média, que é aquella que dete;rminR · 
a importancià da quéda de agua a utiliza~, - bástando para 
isso que a, mstallação hyãraulica seja provida de um acu:~$J 
de· capacidac:le sufficiente ·para attender ás variações do vo
h.}me de agl.l~, • devida·s. á~ variações eorrespondentes do con..: 
sumo de. energia electr1ca dos trens. . , ' 

Pelo contrario a potencia total do machinismo. instaHado 
na usina é determinado pelo consumo. maximo de energia 
electrfoa e quanto maior ~ a differenca entre a potencia. 
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média e a maxima, tanto mais custosa é a ~sina: mas essa; 
. diffe.rença quando mais, terá influencia na ~apacidade do 
açude, mas não no «c!ebib do rio, - isto é,. no volume de 
agua por segundo que o r]o é capaz de dar. 

Na hypothese idéal acima, de uma unica usina geradora 
para toda a rêde, a differen~.a alludida enlre o maximo e o 
médio da pot1mcia seria pouco notavel , e isto devido ao con
junto dos serviços. O factor de cat•ga da usina, que é, como. 
é sabido, o quociente entre essas duas potencias, não seria 
talvez menor de 0,75; então a potencia total do maehínismo 
installado nã0 excederia 60 ou 70.000 cavallos. A in::. tallação 
seria, portanto, bastante economica. 

Mas, devido á enorme extensão. do- territorio cortado 
pelas vias f erreas, o numero de usinas 'Seria muito grande.· 

. Supponhamos, por um momento, que ·cada uma das 63 
empr~zas r.1roprietarins <~:i~ estraoas de ferro alludidas, que
zesse produzir e ene·rgia electrfoa de que precisam. Mesmo 
na hypothese de que cada empre-za .pudesse limitar-se a in
stallar uma só usina gPtat.lcn (e isto em muitos casos não é 
possível; no da Central seriam precisas- cinco ou seis ). a 
energia electríea d<::H·ria ser produzida em 6 ... usinas ciffe-
rentes. · · 

.Essas· usjnas, no con,junt.o, teriam ainda a mesma po
tencia média, de 47 .000 cavallos. A parte pertencente a cada 
uºma dell;;is seria. em média, 765 cavallos ! .. 

Aquantidade de agua utilizada em to1al seria ainda (na 
hypoth eiilc de que :is qu6das tivessem todas a mesma altura 
de ·100. metros) - do 47 melros cubícos por segundo, - de 
modo que cada uma utilizaria, em média, 765 litros de agua 
por segundo. . 

A potencia do rnachinismo installada seria, ao contrario 
muito muior, - e muito maior seria por consequencia. o 
custo das instalJacões. Nos faltam os dados para se poder 
poder emif.tir uma opinião qualquer, - mas pode-se affir
mar C«•m certeza que ll ên cr i,4 c:lrns em que, para uma poten
cia média de sómente ·I 00 cavallos: seriam neeessarios mais 
da .2. ooo· cavallos installados, - o que daria um <i:load factor~ 

·de apenas 5 .% ! O custo do kilowat(-hora. não poderia ser, 
nesse . caso, inferior a .100 réis l 

·Não ~. portanto, com a electrificação das nossas estradas 
de ferro que se póde contar para 0 aproveita.mente. da nossa 
riqueza em ~hulha branca», - porque as estradas de ferro, 
como acabamos de ver, não representam grande. e-0nsumi..i. 
dor . · 

Nem coin1Stituem ellas um bom freguez, no caso geral; 
porque dão logar, como temos visto a um i'actor de car·ga 
muito baixo, - isto ·é, a uma. utilização tão ínsuficiente. d;:is 
iristallacões qne. si . cada empreza. t'erro-viaria quizesse pro .. 
duzir por sua conta a .energiai electrica de que pr-ecisa, seria. 
~ndu.Zida a :um verda.deiro de~astre financeiro. t ·-· 
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Apez~r àiisso, uma estrada de ferro tem maiores exigeri .... 
e.ias de que um · cliente ,qualquer, - exigencias justas, aliás, 
porQue ella tem necessiçiade de absoluta garantia na conti
nuida<le do forni:üiment0 da energia. Um9. interrupc,:fw de 
algumas horas, e mesmo de, dias, não apresenta grandes in
e-onveni:entes para uma · industria; qualquer~ a.o passo que 
se não podem admiW.r interrumpções nos serviços ferro-via
rios. li:s:m. ::-f':..!11«'.lt•(? ela. 1;ontinuic.iade, .de<l'ltz·-~e em um au ... 
gment-0 do custo das installações. 

Si, porém, a elC\ctrificacão de estradas de ferro não pó de 
de modo dfrecto, determinae uma larga utilização das nossas 
cruédas d'agua, póde, indirectamente, contribuir enormemente 
para esse fim, e, cont<:imporaneamente; para. o desenvolvimen
to · economico do paiz. 

· Por isso é absolutamente necessario que as emprezas de 
viação não produzam, ellas mesmas, energia electrica do que 
precisam, mas a adquiriram de emprezas particulares, pelo 
menos, durante o primeiro período . 

.' - Isso porque, mesmo que uma estrada de ferro electriC~ 
não seja · nem . um grande, nem um bom cliente. constitua 
sempre um consumidor que adquirirá uma determinada quan
tidad'e de energia, b que constítuiirá, ~para uma empreza 
particular, uma receita garantida e uma base para a instal-
Iacão. · 

De facto. quando uma empreza póde contar.., admittamos, 
com uma collocacão certa de. digamos. 1 . 000 cavallos de for-
1,;a, sentir-se-ha com cora~em sufficiente para produzir 
s.oon ou mais; - e qnanno uma emprP.za des~a oroem se· 
installa em uma região qualquer vê sur~ir, rapidam~nte em 
:-t:d•)I' · f11~ !-!. \'til'in~ iI:rln .. fr :as, a.~ que.P.~. por .:.;·.i~l vnz dã'.l Jo~:ir 
á eitar,ão <f'e cutrriA industrias compiementares. e muito maior 
trafego para. a· e~trada de ferro. 

E$sas considt•racõés . demon~trrim a procedencia do se- . 
guinte conceito: uma companhia ferro-via.t'ia; . montáda por 
conta propria instnllacões para produccão de e-nergia electri
ca .. não somente · estabele~e mláo negocio mas de cei-to modo 
entorpece 0 desenvolvmeinto industrial do paiz. 

As consid'eracões feitas parecem demonstram a neces .. 
~idade de seHm iIJlrodm:idas no projeeto em ·discussão ai .. 
gumas. modificntões-. Estão- 'ellas COT)SU'blstanciadas !Il!lS 
emendas offer(>cidas: aceeitas, o projecto · ncará mais claro~ 
e · r)ermittirti. aleancar effectivamente o fim a que seu füus
fre autor se propõe, - isto é, que da electrificacão da noss~ 
principal estrada d'e ferro redundem. não só maiores eom-
1JlOdidades para o publico que a utiliza, como tambem umSi 
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grande economia para a Naeao. Este deve ser o p;rincipal 
Gbjectivo. 

Sala das sessões, 1.3 de agosto de 192Ú. . -- Francisco 
V alladares. 

167.000.000 = 304. OOü. 000 kilovatt-horas. 
0,55 

~ 

Para deduzir deste algarismo o consumo medio na usi
na basta dividir os 304.000.000 de KW1! pelo C'onsumo de 
horas do anno - isto ,é, por 365X24. 

304. 000. 000 ~.~ 
= 34.. 700 "Kwatts, ou 47 .000 BP. 

-. 365X24~ 

Encerrada a 3ª discussão do projecto n. 106, 'de 1920, 
abrindo o credito <le 45.000 :000$. para electrificacão de 'tre
chos da. Estr;tda de :F1erro Central do Brasil; · e adiada a vo
tação até que a Commissão de Finanças dê parecer sobre ás 
emendas ofí'erecidas. · 

3ª discussão <lo projécto n. 2 A, de 1920, autorizand·o o 
Governo a despender 25():000$, com a r~edificação da Alfan
dega de Aracajú, e dando outras providencias; com parecer 
faVoravel da Commissão de Finanças. 

Encerrada e adiada a votacão. 
Encerrado em 2• discussão o artigo unico do proj ecto 

n. 194, de 1:920, abrintlo o credito especial de 3 :650$, para 
pagamento a· Godofredo Cavalcanti <la Cunha Vasconcellos. e 
José Corrêa Gondim, ficando adiada a votação. 

, --

O Sr. .Presidente - Esgotadas . as ma terias em discussão, 
~..-ou- levantar a sessão 

ORiDEM DO DIA 

Votação do -projecto n. 2 A, de 1920, autorizando o 
Governo a despender 250 :000$, .com a reedificação d.a Alfan
dega de Aracajú, e dando outras providencias; com parecer 
favoravel da Commissão de Fináncas (3ª discussão); 

Votação do projecto n. 1.9.í, de f920-, -1rindo o credito 
especial de 3 :-650$, para pagamento a Got ~edo Ca:valcanti 
da Cunha Vasconcellos e José Guedes Corr1.::a Gomdim (3~ 
discussão) ; · 

Votação <lo requerimento n. 1.2, de 1.9'20, do Sr. :Mauric1o 
de La-cerda, pedindo informações sobre as prisões feitas em 
frente ao jor-p.al Voz do Povo; 
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. Votaçâ't> do requerimen!o n. 13, de 1920, ~o ~r .. ~Iauticio 
de Lacerda, sobre a execuçao do decreto que mstltmu -0 De-
partamento do Trabalho; · 

Votação do requerimento n. ili, de 119·20, <lo Sr. Mauricio 
<le Lacerda, sobre a expulsão de ~fanoel Perez; · 

Votação do. requeriment.0 n. 15. de 1920, do Sr. Maurício 
de Laçerda, sobre .a expulsão e prisão dos operarios K-oc'h e 
Sterneck; · · 

, Votação do requerimento n. 16, de 19120, do Sr. Maurício 
de L'itcerda, pedindo informaç~es sobre o incidente !havido 
em Hamburgo com os marinheiros brasileiros do vapo0r 
Cttyabá; 

Votação do requerimento n. 17, de 1920, do Sr. Maurici-0 
de Lacerda, pedindo iní'ormaç.ões sobre opera.rios expulsos no 
Estado de .Pernambuco; 
. Votação do requerimento n. 18, <le 1.920, do Sr. Maurie1.o 
<le Lacerda, :sobre a prisão em que se encontram os operartos 
Sterneck e ·Koch;· 

Votação do requerimento n. 19, de· 1920, do Br ... Mauricio 
de Lacerda, pedfndo cópia do processo da exop:ulsão de Manoel 
Perez; · · 

Votacão do requerimento n. -·20. de 1920, .do Sr. Fran
cisco Valadares, pedindo a publicação do projecto sobre a 
oo·mme:tnoração do cen.tenai'io; . · · · 

2• discussão do projecto n. 204, ·d~ f92D, abrindo o cr.e
dito sup,plementar de 35·2 :1CJ-OO$ ã verba 3" do orçamento vi
gente ·dG Ministeri.o. da Viação e Obras Publicas; 

2" discussão do prokcto- n. 208, de 1920, abrindo o cre
-diito especia\l . :de ·52 :fü57$415, para pagamento ao bacharel 
Elias Fernandes Leite; -

2ª .discussã·o do proj ecto n. 209, de 1920, abrindo o cre
dito especial de 21 :570$1'57, .para pagamento a Euclydes Pas-
so_s Martins; . - · 

3ª ctiscus,são do proj ecto .n. 662, de:_ 19119, abrindo o cre
dito de 17 :000$, sup-plementar á veTba ·3 .. do art. 98, da lei 
n. :3. 67 4, de 7 de janeiro do corrente armo. 

Levanta-se a sessão ás i6 horas. 

7411 SESSÃO~ EM 14. DE AGOSTO ·DE i920 

PRESIDENCIA DO SB. BUE.~O l3RANDÃQ, PRESIDENTE . ~· ·-

A's i3 horas comparecem os Srs. Buenos· Brandão, An
nlbal Toledo, Octacilio de Albuquerque, Costa Regp, Dorval 
!forte, Souza Castro. D:ion:ysfo Bentes, B.ento de Mirand~..Prado 
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Lopes, Cunha l\facha<lo, Luiz Domingues, Agrippino Azevedo, 
RodriguBs Machado, Màrinho ·de Andrade, Thomaz ·Rodrigues, 
Thomaz Accioiy, Osorio de Paiva, Frederico Borges, . Cunha 
Lima, Oscar Soares, Simeão Leal, Balthazar Pereira, Gonzaga 
Maranhão, Eduardo Tavares, Alexandrino da Rocha, Pereira 
tl-r Lyra, João Menezes, Rodrigues Doria, Pires de Carvaiho, 
I.eoncio Galrão, Pacheco Mendes, Arlindo Leone, Raul Alves, 
Elpidio de Mesquita, Eugenio Tourinho, Heitor de Souza, 
Sampaio Corrêa, Paulo de Frontin, Raul Barroso, Verissimo d~ 
Mello, Maurício de Lacerda, José Gonçalves, Augusto de Lima, 
Albertino Drummond, Ribeiro Junqueira, · Francisco Valla
cares, Americo Lopes, Senna Figueiredp, José Bonifacio, 
Gomes Lima, Odilon de Andrade, Zoroastro Alvarenga, Mo
reira Brandão, Raul Sá, Francisco Paoliellô, ~noel Ful
genr,io, Raul Cardoso, Cincinato Braga, Cesar Vergut:iro, Eloy 
Chaves, Veiga Miranda; José Lobo, Carlos de Campos, Ramos 
Caiado, Ayres da Silva, Olegario Pinto, Tullo Jayroe, Pereira 
Leite, Ottoni Maciel. Luiz Xavier, João Pernetta, Nabnco de 
Gouvêa, Octavio Rocha~ Domingos Mascarenhas, Barbosa Gon
~alves,. Joaquim Osorío e Carlos Maximiliano (77). 

,. O Sr. Presidente - A lista de presença accusa a pre• 
senca de 77 Senhores Deputados. 

Abre-se a sessão. 

O Sr. Octacilio de Albuquerque · ( t,.0 Secretmi<>, servindd. 
de 2º) procede á leitura dia acta da, sessã~ anteeeden:te a qual,_ 
é, sem observações,· approvaqa. · 

O Sr. Presidente -. Passa-se ·á leitura do é~ediente. 

O Sr. AnJJ,ibal Toledo · (3º .Secretario, servindo de/º} pro'"! 
cede á leitura do seguinte 

E..~PEDIENTE 

Officios: 
Dous do Sr. 1. º Secretario· do Senado, de 13 do corren

te enviando os seguintes proj ectos daquella Casa do Con~ 
. gresso l'j acional : · · 

Autorizando o . Governo a · adquirir ou construir emficios 
para as embaixadas .~ legações nos · paizes estrangeiros. ~ 
A' Commissão de Finança_s. 

Autorizando o Jockey Club do Rio -de Janeiro, a con• 
trahir um emprestimo em obrigar,.ões ao l>ortad:or, até1 a 
importancia de 5. 00-0 :000$000 .-A' Commissão de Constitui-
Ç"~o e Justiça. · 

Do mesmo senhor e de igual data remettendo autogra• 
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}JhOS devidtamente sanceionados, de cada uma das Seguintes 
resoluções do Congresso Nacional: 

Approvandu o aeto do Sr. Vice-Presidente da Republica, 
em exercicio, mandando executar icis contractps oolebrados 
pelo Mínisterio da Viaçã0 e Obras Publicas, com Davi~son 
f>ullen & Comp., Joã:o Varzea e Handley Page, Ltci.; · 

Approvando o acto do Sr. Vice-Presiú'lente da Republica, 
em exercieio, mandando executar o contracto celebrado pela 
<lirectoria d:o Collegio Militar de Poi:to Alegre, com Jod.o 
Ketzer Filho e D. Maria Candidtt) da Cruz Paiva; .,. 

Autorizando a abertura dos cred>itos necessarios para o 
transporte. viagem recepção e hospedagem cito Rei da Bel-, 
gica, Alberto I e sua. Real ,Familia; 

. Declarando valido e legal o reconhecimento' de poderes -
dos Srs. Nestor Gomes e Joã"O d-e Deus Rodrigues Netto, res
pectivamente Presidente e Vice-Presidente do Espirita Santo, 
feito pelo Congresso I.egislativo do referido Estado; 

Autorizando o Governo a fornecer, por empresitmo, o 
f ard'amento necessario aos reservistas que se incorporarem á;, 
manobras navaes; 

R~conhecen.do de ·utilidade publica 0 Instituto Co.mmer
cial l\Iineiro, anniexo ao Collegio Lucinda Filho, em Juiz ·de 
~óra_; 

Autorizando a abertura do credito espec.ial de 5 :000$. · 
para pagamento ·de ajudas de custo a que teem direito, no 
exerci cio· de 1919, os Deputados Carlos Maxin1iliano Pereira 
dos Santos, José Roberto Leite .Penteado. André Gustavo Pau
lo .d'e Frontin, Raul Barroso e Afranio de Mello Franco; · 

Autorizando a abertura do .credito especial de 5: 592$253, 
para pagamento a ~.desta de Britto Sampaio, praticante da 
'Adminiistração dos Correios d'o· F..stado do Amazonas, de ven
cirn~ntos e gratificações que deixou de receber nos ann-0s 
de 1914 e 1915; · 

Autorizando a abertura do credito especial de réis 
22 :684$, para pagamento ao tenente-coronel .Oliveira .de Deus 
Vieira, da itnportancia de 1. 375 collecções de suas obras 
i«Examlei · Pra'tlico» -e yo Militar AITegimenta'.d'o)., · fornepidos 
ao MiTiiisterio. d!a . Guerra: · · . . 

Autorizando a abertura dos creditas -especia:.es de r'éis 
31 ~914.~271. e 36. 720$, respectivamenté para pagamento a 
D. Ma Regue.ira Cavalcanti e outros, em virtude de sentenca 
judic.ia!fia, e pagamento de servicos de tomadas de contas, 
fóra de horas de expedliente ao Dr. José Mattos de V~scon
cello:s e J os.é da Rocha Gomes; 
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Autorizando a abertura do crédito especial de réis 
78 :842$C•49, para pagamento de .despezas realizadas em 19'1.9, 

· .com a expedição de cai-te.iras eleitoraes; 

Autorizando a abertura do cred'ito especial de réis 
387 : 263~, para pagamento ao Hio Grande do Sul, de sub

·venção pela construeção das estradas de rodageµi Juli-o · de 
Castilho e d1e Porto Gomes a Vjlla da Soledade e para ul:"' 
timar o pagamento. õ.e subvenções aos Estadtos d:e Minas G'e
raes, Paraná e Espirita Santo, á Companhia Miineira Auto
Viação Intermunicipal i::le Uberaba e a I?Jdoro He-norio Doin. 
e o . credifo de 80 :000$', .:,~pplementar !á verba 16, art . · 88, 
da. le~ n __ 3 . 674; de 7 de .Janeiro de 1919 ; e 

· Autorizando a abertura. do credito esp.eci_a.l . _ de .. réis 
i . 042: (}00$, para pagamento do pessoal e material a empre
gar nas reparacões a fazer nas linhas adductüras do serviç() 
de abasteéin:iento de agua. á ·Qapital Federal. 

Ao archivo. · .. 

Do Ministerio. da. Viaoão e Obras Publicas, de 13 do 
ren~e, enviando . as seguintes 

. INFORMAÇÕES 

Sr. 1º Secretario da Gamara dos Deputados - Err 
resposta ao ·vosso officio n. 140, de 23 de julho ultimo, en 
que solicitaes informações sobre o motivo por que não ten: 
sido conservado o leito da linha do ramal de Juiz de F6ra 
a Bom Jardim, da Estrada de Ferro Central do Brasil, ·do 
.kilometro 15 á _cidade de Lima Duarte (kilometro 50) , tenho 
a honra de communicar-vos que a construc<;ão do prolonga
mento do rnmal de ,Juiz de F6ra a Penido até Lima Duarte 
se aaha interrompida desde 1915, por não ha ver sido conce
dida ' 'erba para' cu~tear as respectivas despezas. Em 1918, o 
Governo mandou que ~ directoria da estrada. fizesse uma in
specção e informasse quanto ao estado das obras que já ha-

viam sido construidas e apresentasse o orçamento da im
pqrtancia, qu~ seria necessaria dispender para a eonelusão 
das mesmas~ l 

Em officio n. ·L 089, de 3 rle outubro de 1918, o dire
ctor de então prestou as informa<;ões p.edidas, apresentando 
o orçamento que attingia a cifra total de 3. iOO :7 49$179. 

'l'erminanclo convém esclarecer que as ve'rbas votadas 
pelo Congresso Nacional para O' serviço da estrada tem -Oes
tino certo e determinado nas leis orçamentarias; para con
servacão das obras de terraplenagem e outras dáquelles tre
ehos, ouja .co:nstrucção foi · interrompida por àiversos . moti· 
ws e até- poF deliberação do Congresso Nacional, a estrada -
não '1iSfJõe. de quantia alguma. 

Os dqficits verificado no. tra!ego da Central e a necessi-· 
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dade de se continuarem outros ramaes cuja conclusão con
sulta melhor os interes.ses da estrada, são factos que teem 
justificado e adiamento da construcção do ramal de Juiz de 
I,'óra a Bom Jardim. 

Saude e fraternidade. - · J. Pires do Rio. -. A quem 
~ez a requisiç~o. -

Do Minist~rio da Guerra,· de 9 do corrente, enviando as 
seguintes 

INFOR...'\lAÇÕES 

Sr. 1 º Secreta.rio du Camara cos Srs. Deputados - Com 
o vosso offi<üo n. 80, de i1 de junho ·ultimo .enviastes a este 
ministerio . o requerimento do 1 º .tenente do Exercito Paci
fico Antonio X1.vier de Barros, pedindo contagem de anti-' 1 

guidade, para que sejam prestados esclal',ecimentos sobre 
Assa pretençã.o bem assim 1si o peticionaria está em condi-
1;ão semelhante á . do 1 º tenente Tancredo Vieira. da Cunha, 
que obteve essa contagem. 

Attendendo a tal solicitação feita em virtude de requi-·' 
,i.;ição da Commissão de Marinha e Guerra dessa · Camarà, 
transmitto;,,.vos o incluso parecer, por cópia, prestado pelo 
auditor de guerra em serviço.1io meu gabinete e do qual ·con~ -
stam os esclarecimentos pedidos. / 

Com o requerimento citado, vos restituo os inclusos do
cumentCJS que acompanharam o vosso _mencionado officio. ·, 

Saude e fraternidade. ..._ Calogeras . . "' 

Ministerio da'' Guerra - Rio de Janeiro, 4 de agosto de 
10.2rQ. - O caso do peticionario não póde ser comparado ao 
do 1 º tenente Tanc..redo Vieira da Cunha, nem ao do 2º te
nente Luciano · Pe~reira de Almeida. Em qualquer dos dous 
casoi:; constavam actos de bravura conforme requer a lei nu
mero 1.35i, de .-13 de fevereiro de 1891, e o Poder Legislativo 
que, minuciosamelilte. ,ds ·estudou, decidiu mandando 1c.cntar 
melhor antiguidade l)ara . os interessados. Ora, os actos de 
bravura a que se refere a lei devem ser <le natureza tal que 
~ntre muitos outros se notem, ou melhor . se distingam, além 
da condição de os ter o proprio commando e~ chefe consi
d ~rado dignos para a promoooo do of!icial .. Reza o art. i3, 
do decreto n . .1. 351, dtl 7 dª"- fev·ere1ro de 1B91: ~ctõa 

C.e bravura assim· considerados pelo commando em chefe· d~ 
Exercito, em operações· activas, dão ~ireíto á promoção, que 
será feita pelo commando em chefe, independentemente dos 
princ-ipios aeima estabele"cidos:>. · Da certidão da fé de offi
cio junta consta: «Em cirdem do dia de 4 (maio de i915) ~ · 
foi C.eclarado que -O co-mmando de colum:na. a.o dissolvel-a elo- . 
giou..:.o como - um official já bastante experimentado nas lidas 
da guerra snlientando-se no difficil commando da yanguarda 
do destacamento que o!)erou .contra as. guardas avançadas dos 
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reàuctos do Aleixo e Josephino, onde se port.ou com muita 
.bravura». As.sim, o elogio não está no~ termos do decreto, 
pois, .sencto eHe do commando da columna, exclue o com
mando em chefe, a 41.:!em pertencia a direcção da força. E 
si este ponto não é f'Jfficiente para destruir um direito que 
o. pef.icionai'io julga ter, embora nenhum direito realmente 
c:ici-sta, convi;m explicar que elogios iguaes a estes possuem 

·muitos oHiciaes uo }!;::xercito que tomaram parte na campanha 
do Contestado, e au~ quae.s o Governo não promoveu por 
actos de bravura. Alént do · mais, não está provado que o pe
ticiomu·io per_ via administrativa houvesse reclamado a sua 
promoçãr_1, ou que protestasse contra a injustiça, appellando 
para o Poder J11dic1ario . E' que lhe faltando o apoio da lei, 
procura antes que ::e e~côe o prazo de cmco · an'nos para a 
propositura da ;;tcoão . ou consequente prescripção do direito 
(Codigo CivH, art. 1'78, § iO, numero seis) obter. um favor 

· do Poder Let!i·üativo, mas, estou certo, que este o negará. 
como já o tem feito em casos semelhantes. - -Thomaz Parti, 

auditor de guerrn. Conforme. -- Valeriano Lima, chefe de 
· secçã0, no impedimento do- di,redor.. Confere. :__ Samt~el 

Cabral, i" offieial, no impedimento do ehef e da secção. - A 
quem fez a l'CfTUisição. . 

Da AssernbMa · Legislativa do Estado do Amazonas, . de 5 
de julho findo, eommunicando a re~lcicão da Mesa qúe tem 
de dirigir os trabalhos da 2ª sessão da 1 on-legislatura. - In-
teirada. · · · 

'felesrammas.: . 
Presidente Camara -· · Rio de Janeiro -. Agradecemos te

legramma moção Veríssimo. Rogamos intercessão Camara re
messa recursos athletas brasil_eil'OS situação .-afflictiva. -
Ferrei'ra .c;o.ntos, secretario. - Inteirada... . · 

Requerimento de Terra & Irmão, soUcitando novamente 
relevação <le pre~cripção ·afim de receber importancia a quo 
se julgam com direito. - A' Com}l'lissão de Finanças. 

E' lido e. fica sobre a mesa, até ulterior delibel"d.Ção, um 
projecto do Sr. RauJ__Cardoso e outro. 

' . 
· · O Sr. Presidente - . Estâ finda a leitura do e:xpediente. 

Communico a'os Srs. Deputados que, tendo sido hoje dis
tribuidos os avulsos de orçamentos dos Ministerios da Marinha 
e da Fazenda. ficarão .sobre ·a mesa, para receberem emendas, 
em 2• discussão, durante cinco sessões, a partir de 2• feira 
pro:x.ima, os . respectivos projectos. · 

· O Sr. Leonció Ga~ão -· Sr .. .. Presidente, meu compa
nheiro de qancada Sr. Torquato Moreira pede-me co1unmni
car n V. Ex. ~ á Casa que tem deixado · de compar<~•:€L· ás ·tõles ... 
sões por motivo de molestia. \ 

, ... ". .O Sr. Presidente - A Mesa fica inteirada. 
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O Sr. Annibal Toledo ( · ) - t-t·. ~i't'e:;idel1te, vcnhq á. 
l'ibuna p:Jra íruzer a•.i cuuhcdnwnlu da Camara· arLig·oti que 
:~e~·cvi I~ fiz. ;mb!kar na (Juzct11 de :Yotidu.~·, u re1$pCilo ua pu
ii ioa de Jlatto Gru:-z::w, cm 1·e:;po::;lu ao meu distinclo coHc;,ça 
3t•. Pereira Leite . 

((l>OLlTIG.\ l.ll:: MATTU UIW:SSO 

Era llJ~U de'::;ojo quando ucw i cheouei, uc l'egres:w de 
Mallo Gt•osso, em abrH do correnlc anno, proferir na Camara 
dos DepulafJo;,; uma .:;éric ele discursos com o fim de cst:Ia
rcuer a::; razóe~ determina.nle~ cio rompimento polilico havido 
no m eu Estado cntte o .:;Gu pre:;idcnle, D . Aquino Cot·t·êa, e o 
Partido Repubiicano Couscrvador, a cujo dircctorio ceníral 
lenho a honra d e pl!rlencer. · ' 

Cheguei mesmo a manire~Lal' csi;e !Jl'• \f>tisilu a alguns 
amigoi; da imvren~a. 1.1ue n .noticiaram pelo:; jt:1rnacs. 

Ouvindo. porém. a i·c:;pci lo da m inha intt~nc:iiu. a varios 
amigos de alta r•~:::iresenLru;ãu politica, rui por dles a(}on:3e
lhado a ctrs i;,:l h' du iotenlo, pam não ll'azc1· maior frl'iLac;ão 
á. política interna do Estado, com a r evelação, n que scrin. 
fori;ado, de facto:;; 0 actos du i;overno Aquino, qu1.• :-ie manLi
Hliam cm ~igill.o. graea~ uo 1·1~gimen d<' umor(Ja1:umenlo do:; 
partido:;, est.ahekr.ido pelo pacto de outubro de HH 7. A pa.t 
dh;to. repugna-mi' aimla. como rna.t.togt·o:;11l:n:;c. inaugul'ar no 
!leio do Cougt•p::;~o v1!t·i;onhnso batt~-bo1•1:a. alLamcnLt\ depl'i
rncutc para o prti:;tigio do meu l~slaúo, !HH" maio1:t's que fo:s
si:m o~· prov1•ilo,.; 1J111• •Julti nw 1·psu ltas:-:('lll pat'lirJai·famcmtc. 

Jlor estas considt•L'Ul!Ú4~:> . 111unUvc-ru1.: C'lll silencio durante 
f.res mezc~. a dei::11f'itu da:-> noticias tlt• violt•nc.ias tfo toda 01·
<fom. que quasi diat·iumcntc venho t'cl·chr.tttlo. tn•aticadas lllll 
Yêu-jo:; muníeipio.'4 1:out.rn us direitos poliUcos d t~ meu:-; amig•J.s. 
hnlt1·11 a sua p1•op1·iudade. r> até co1ll1·a. a lilwr<lulle e a vida 
11flo :::ô ele nwu::; 1'.01Teligiona1·io~ couw t.ambem uc advec:·a 
rios. que não se submeLtern ao regímen do -«crê ou morrL''-1. 
inaur:urado pelo cekstinismo na ulUma 11hasc do t;Qverno 
C:wláno e t•eavivmlo agora. pelo novo alento que lhe ·v eiu tra
ier a suhmi;:;são partidaria do bispo-presídenlc. 

Ha cinco on seis dias, porém. rceebo de Cainpo Grandv, 
ela senhol'a dn um amigo que me é muito caro, a commuuica
~·ão, por telegramn:ia, do esLupido aiicntado contra o seu ma
r ido o Dr. Jos1! .layme. FérL'f'il'a d<:i Vr..:;concellos, mo<_:.o digno 
Jlor 'todos os títulos, finamentae educado e inc.apaz de outra. 
provocaeão que não fosse ~i da sua acção politfoa naqúelle 
municipio. A8 eiz·curnslancias de revoltante brutalidade. cm 
que o facto se de.u , viajando o mctt amigo em um carl'o de 
lit'ac;ta, ao ladu de ~ua senllora e :un filhinho de s·~fo annos, 
,.._,.....,. __ . 'li . 

'C) ~;'3 le discU1'$0 nã-J foi rcvi;;; lo pelo ora<lor • 
. e. ~ Vo?.· v.~: t.ti 
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produzi~am-n"ie tão p_rofunda indignai:~·'.) que não pude con
ter-me, e fui á lri}luna da Camara verbP.rar !J in{amc p~·ooe.,.. 
dimento das autor~dades, no q_uai tive d.e associar _a responsa
bilidade moral do presidente Aquino," porque a estas scenas 
tristes e dolorosas de ::)angue, que se vêem succedendo, S. Ex. 
assiste antes com a impavidez serena do magarefe do que com 
a prudente indignação de um ministro da religião da · bon-
dade. · 

Esta referencia foi o basLanLe para o meu coHega de re
presen tacão, Deputado Pereira · Leite, sahir, armado c~vat
leiro, em defesa do 8eu bispo, a divertir na sua meia lingu~ as 
gele1·ias e a tapaziada da imprensa na Camara. 

O ridic:ulo da scena, que não assisti. mas .roi-me p~rra.da 
por testemunha presencial, ohriga-me a convidar o meu illus
tl'e collega a pouparmos ao nosso Est&,do o vexame des~a. la
va·~em d~· roupa suja no Con~·~::;.::i, transferir.ido da trib@a 
da Gamara. para a da imprensa o debate qu~ S. Ex. i:p.~ciou 
com t.ão alegres auspic:ios e qu'e promette horas de hjlaríe
cladc ainda mais intensa . 

E para comec;ar,. passarei a repliçar daqui o discurso 
<le , 8. Ex. Replicai· não digo bem, porque S. Ex. não ·c;on
!estou as Yiolencias qut~ d~nunciei, os factos q-qe referi. An
tes, limitou se a ·eonfil'mal os para os lamentar. Em todo 
caso, S. E·s. so apl'esr.nta mais humano; n.inda lamenta. O 
bispo. nem hiso; ucl1:.i ui 1~ um mal nccessaI"io e util, co~o no 
üaso 'das matançaR do «l\Umoso~. em que S. Revma. fez . a 
um offidal do Exvrcito, f}Ue lhe fôra pedir pI'ovidenoias con
tra os mat.ador1!s, a innocenlc- d0claração de que não valia a 
penu, 1101·qup, pam prl.'ndf.11' um. tinha que prender todos, 
uma vai qtw a gcmlc~ do -«Mimoso> era toda ella ruim; por
tuulo, o melhor s1~ria deixar que elles se i'ossem liquidando1 

11ns aos outros, e ora um processo mais simples e mais effi-0az. 
O que inc~ommouou o 81'. Pereira· Leite não foi o at

lnntado ao Dr. .Tayme dr. Vusooncellos, não foi o empastela
mento rl'A Jluzão; não foi a prisão em tronco do Sr. Maximo 
•la :Fommr~a. l1ÜO i'oi a prisão do sub-d~legado Sr. José Pas
sarülli, não. i'oi a cacada do ooronel Augusto Ilgenfritz. .pelas 
J·uas do Campo <a·ande; .não foram as violencias oontra a · col
lector Celso Gúcdes o o desacato a senhoras respeita''eis de 
Nioac, não foi a prisão, pot· duas ou t.res vezes, do inten
dente de Coxim. eorohr,l Chico Garcia, não foi o assassinato 
do ' 'nloroso Bott.o de !\lello, não foi a surra ao supplente de 
juiz fcdüral ele Coxirn, ·ad\•ogado João Baptista <le Souz~. não 
foram as tres séries de matanoas do «Mimoso), não i'oi o 
as·sas~inato de .P-ircs Mascarenhas. não foi uada. disso. O .que 
indignou o ardoroso representante do celestinismo foi diz·er 
eu que o governo do bisp-0 inconsutil de Prusiade não offe
rcce garantia aos seus iurisdiccionados , 

Isto, no entender de S. Es., é uma heresia, um s~cri
lE:gio, uma l)l'Ofana~ão. Em governo de bispo, póde-se i'urtar, 
roubar, surrar, enforcar, malar ti. tripa forra: mas, não ss 
iem o. direito de dizer que lla falta de garantia. A garantia 
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está e:xactamente nesse direito que toda gente tem de pra
ti.car aquelles actos criminosos.. . comtanto que seja c2les
tiilicita. já se vê . .. 

E para provar que não ha falta àe garantia em M.atto 
Grosso, S. Ex. ameaça a Camara com ~um historico do mo
vimento p:0litico <lo Estado, desde a grande luta partidaria 
que lá se ''eríficou até á presenle data'>. E entra logo a 
narrar os i'actos á sua maneira, fazendo centro na sua il
luªtre personalidade, como se fosse em torno della que tudo 
se desenrolou. . 

O historico do Sr. Pereira Leite, na parte ~ue já. foi 
d~semb.uxada, oifra-se á mesma solfa de Matto G'i'D$&O, or
gão do pcrrenguismo em Cuyabá (os celetinístas no Estado 
ohamam~se. «perrenguesl) - das iniciaes P. R, M. G.) . Disse 
S. Ex. que «ao passo que o directorio do' Partido Conserva
dor prestava apoio ao Presidente do Estado, jornaes 'filiados 
ao mesmo. parLido, em diversas localid~es, já ·hostilizavam :O 
g6verno estadual, em artigos, ·boletins, por todas as formas, 
em summa.» 

A a1~'irmacão é litteralmente verdadeira. Desde os {lri
meiros aotos <lo governo do bispo Aquino, os meus amigos 
comprehenderam logo que S. Ex: lhes sel'ia hostil, desd~ en
tão a revolta começou a !avrar. O meu esforço para fazer . 
calar a exp.losão dos que se sentiam victimas de injustio,as. 
do governo foi verdadeiramente formidavel. Pód.é ... se dizer 
mesmo que, durante dous annos, eu não fiz outra eousa s1-
11lio sust0nta1• essa. luta terr.ivel contra os me·us proprioe ami
gos, na esperança de que D. A.quine. viesse mais tarde, com 
aotos de sympathia peio partido just.ii'ica1·-rne, perante eUes,. 
<la orientacão que ·· lhes imyunha do solidariedade ao governo. 
De~gostei os meus amigos de Co1•umbú. e principalmente os 
de Campo Grande, no caso das respecliva8 municipalidades, 
rusra atLondel' aos de:sejo!!I de D. Aquiuo. Soffri. sem revolta, 
u~ inqualifillavei~ violencias de que fol'Um violimas os meus 
correligionarios de Coxim e d(\ .Nioac. nom11i publicumente 
r~om um dos maiores esteios Jo partido, o tenente-coronel An
tonio Gomes :Fert'eira da Silva, porque este, de Cuyabá, elo"!" 
g-iu.ndo o governo pubhcou manifesto eontra D~ Aquino. Che
guei uté ao extremo de suspender a. publicacão de dous jor
n~.rn.s uo pa1·ti~o, porque . .i:ião encontr::ei nos respect~vos 1!1Uni
e 1 p10s um amigo que qu1zesse publwnl-os sob· orientacao de 
apoio ao Governo. . 

Os airtis-os de O Republicana~ de Cuyabá., elogiando o Go- · 
verno, tJue o Sr. Pereira Leite leu da tribuna da Cam~ra, fo
ram· Lodos, ,.;;e1u exeepl;ãO, ·esc1•iplos e.:xclusivamente por mtJD, 
rorque eu não encontrava um só amigo que o quizesse :azer. 
~.\ animosidftde, a revolt~ contra D. Aquino era indesciriptivel; 
(, não sómente no 8eio do· meu partido; no do Sr . .Pereira 
LeHe tambem, D~pois dos festejos do b.i..icentenat'io, el\tjo, 
em que o povo de Cuyabá presenciou esbanjamentos nunca 
vistos d~ dinheh•os publicos, . a_ssün como os ridioulos im
mensos a que a vaidade morbida. de D, Aquino o exl)OZ .... a 
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H~Yolta ci.·l~~ce u t:on::;id uravelmeute. ~\ão havia ca..;;a ou es
quina t•m Cll yabú ern q ur :-;l' não Tetmis:;em gTupos para com
mental' a:; l'êrnw::;as delapida1~üe::3, o exllibicionism9 feminil do 
bispo. :'.\a p1·opria ta\.;;a do ~r. .fo[w Celeslino faziam-se, ~ob 
~ua pn~side11da. uu:eliut1~· mcmorayeis parn atassaltial' 1·m~i
namenle o Presi.denlc. 

Em um urnbienle deste, o meu e:;i'or<)o, pa1·a mantei· a so
lidal'iedadr~ com o Governo i·:t·a, portanto, sobrehumano, e, em 
\·ez d1~ dimí:nuil'-ml', mostra ao contrario que eu fiz tudo 
quanto era humanamente> vossivd para ent.reler a ordem po
litíca iusUtuida no Estado, :t:om o nobre objedivo de evitar 
uma agitaçãr' que póde beneficiar a um ou outro pa;rtido, rna·:s 
prejudica sempre o Estado, porque ainda µão. ha alii a edu
cação plllitica necessaria para que o Governo se conserve de'n
Ü'O eia lei e o Yeneido em um pleito (.Governo ou opposição) 
::;e conforme com a derrota. 

Ag-ora, o que eu não podia erâ bel' desleal aos meus ami
::;o::;, ao meu parlido, ao l'º"º ue minha terra, collocando-me 
ao lado do Governo para espesinhal-os. Podia tel-o foito, 
J)orque a mim, pes~oalmente, o b,ispo nunca me tratou sinão 
com gentilezas e alt:encõcs é ~ei que de mim S. Ex. fez sem
pr-e oi:; mab elevado::; conc'eito:s, reconhecendo a grandeza. do 
meu esfor(O pait·a prcsligfar n ::;en Governo. Sei que se ti
vesse querido continuar a apoial-o, teria sido recebido de 
hra~1os aberto:;. Mas cu enlendi (JUC não tinha o dire1ito· de 
abandonal' os meus amigoo, em froca das commodidades do 
Governo. AC'ima de ludo t:oHolluei ::;empre a minha lealdade 
para eom clles. ~\.s in.iust.i\:aS que o Governo lhes fazia, eu as 
considerei .'5emp:re comu feitas a mim me.5mo. 

E desde qlle ~. Reverendi~sima por affeição ou pur medo, 
1;~ negava obslina<.Jamente a all.cmcter os direitos e i·eclamos 
itlos meu~ amigos e <lo meu partida, cu não tinha outra cousa 
a. fazei• sinão ser :-;olidario com d!Ps. Si clles tinham ou não 
razão, os pow.:os facto,., arguidos já mostram que sim. Mas, 
"m artigos :jllb.~cqucnü.·~, enumerarei muif.os, muitos e muitos 
uulros. 

Por hoje, coacluit·ei dizendo que o S1·. Pereira Leite, com 
a orienta~ãu que deu á deresa do .~cu bi:S}JO querendo· pôr-me 
1'1U eontradit~ifo eommigo mesmo, não fei ~ínão elevar-me aos 
olhos dos üomen8 de bom se11so, porque ninguem póde admit
i ir (JUO eu quizcsse por prazer sport ou snobismo passar· de 
~ovcrnísta a opposiciontsta. Si o. ffa, 1'oi porque a perspectiva 
se tornou inevitavel; vindo os :factos confi.Jrmar, não a!:i mi-
11 ha::. mai-s, u:.; previsões dos meu~ amigos. . 

hso de tlizer que nós nos afastámos, porquc1 o Governo 
não quiz ::;alis1'azcr a exigencias descabidais ·do nosso parlido, 
não tn>~sa de logar commum que .nem merece. ser i·ebatido. 
J~ o Sr. Peircint Leite fica reptado a vir declinar uma se> das 
c~i3encias descabidas do meu partido. · 

Os aPtigos que <>m ,janeiro escrevi pelo O Rep·ublicano, fa .. 
z~ndo- aprrciat-&es elogiosas ·a D •. AqQino, 1·oram Q supremo 
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f.l1•rá.nco feito para · ver si ·ainda · era pos.sivel evitar U: lula, 
ot'1'erecendo ao Govetrno ensejo . de reconciliar-se com o meu 
rartido. Mas D. Aquino rcsp,ondcu a es.~es artigos lavrandt> 
uma> · série de HOmeru;:.õP~ conh'a o pari ido no momento mesmo 
de partü~ para o norte, a 7 de fevereiro. 

A minha consciencia está~ portanlo. ('Omplctamente tTan.
(\llilla . Fiz tudo para rvital' o rornpimr-nto. Cumpri o me·u 
cteYer de matt.ogrossense. Si a lula alli viE>1· com -os .sffils hor
rores, que .i:í cometam n appai:ecer, a culpa não é miuhlii, não 
ó do meu eminente chefe e amigo Senador .Azeredo., não é do 
meu pa:rtidf.l. K ,exclusívamC'nte de D. Aquino, que se ame
~J,rontou com as 'ameacas das -carabinas do Se. João · Celes-
1 mo, r oubadas ao Estado no G·ovcrno GaC'la.no. e preferiu en-
1 regar-se a quem lhe pareceu mais forte; embora faltando a 
compromissos sagrados d~ neutraUdadl', que uo mt>nos como 
bisp0< di;via ireligiosamente respeitar. . 

E no dia em que não o pudesse mais, não importa por 
que mr0ttvo. o que lhe determinava a sua dignidade de pre
lado catholico ~'ra afaslar-se do (iov1~rno, porque S. Ex. foi 
c•Jeito para ex<'rntar um ar.ctirdo r não para faz:er politica par-
1 ]daria. Essa -nâ<l B a sua missão no GoveTno . .A sua missão 
1.:~ra de coneiliar, de apazig·uar; e di.sso S. Ex. nunca tratou.
Ao eonlrurio, foi ant~s estimular .as paixõr~ e ar.írrar a luta 
o de que S. I~x. semprr cuidou . Dividir para l'e.ina:r fo i o 
}f!mma da sua poliUca. Mas pagou a sua perversidade, por-
qu~ ve.iu cahii' afinal na8 unba~ do cel1>slini.smü". . 

Rio, 4 de :ig·ostCJ de 1920. - Annibal B. TolP,do. 

POLITir:.\" DB ·:\'rATfO GRO~So 

Forçado que ·fui pf'los meus · collr.gas de rr.presentação n 
vir f ralar ~m publico da polit.ica. elo mr11. Eslado. declarei 
cm artigo antr.ríor quf" fiz o ma:ximo N~fOT'ço po.~siv(•l para 
~vilar o rornpim<'nto enf.t'A· n govf'rno n o rnf'u pal'lido, não 
pol'que tr.me~se u Juta, mas porque inffllizmcnt~ na minha 
terra Alla tem .;;;empre resYalado para o f.er1·e:no da nrdC'm ma
terial; e, r.omo maUop:r:ossensc. éra do mrn dr.ver esgotar o 
ultimo recurso para poupar ;í m in lla tnrra PSS? perspf"rtiva 
dolorosa. · 

E tenho a coovicr,.ão serl':'na P conf orf.adora de qu~ esse 
patriotiro esforço eu o fiz P. despendi até ~ extrema ca.paci
dado de tolerancia dos meus ~orreligionarios e concidadãos •. 

Agora. que elles tinham razõeR mais do qur sohr..ias para 
forcejar no sentido d~ o partido rf.'t.irar o srn apoio ao go
veri;io de D. Aquino, isso 0u não posso negar e o proprio pre
sidente, em ~ã consciencia. plenamenlo o rf'conhrce. F. não 
eram sómente razõe!' dP. ordem .partida ria . Havia-as tambem 
dP. ordem adminiMrativa, dP ordPm social e alP. raz:õfls que 
C'nlendiam r.om a mornli<ladc da administração. 

DE>ntre as razõP.s d<> ord<'.m politico-part.irlaria. dest.aca- se 
pela. sua import,anr.ia a. ·soluçá.o dada ao caso das municipali-
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<lades de Ccrumb:i e Campo Grande, ein que a intenção insi
diosa do Pre3idente arrancou ao meu ·partido -0s .po<i_eres mu
nici.paes· dessas --duas importantes circumscripções do E~tado. 
Não virei rememorar aqui, porque muito me alongaria, as 
circumstancias <le revoltante deslealdade e felonia com que 
(lS factos se desenrolaram. Mas os j ornaes de Matto Grosso 
já minuciosamente as descreve1·am, de modo que são in-
teiramente do dominio putllieo. ' 

Em segundo log.ar, vem a attitude do Presidente no caso 
do reconhecimento do Sena.dor Pedro Celestino, telegraphan.<io 
offerecidamente ao Dr. Wenceslau. Braz, ameaçando-o Q.om a 
revol:ução no Estado si o chefe celestinist.a não fosse rec~
nhecido, como si não houvesse ,aqui no Rio politicos de maior 
destaque. úo que S. Ex., igualmente empenhados pela fiel 
execução do accôrdo, com ·o proprio Dr. Wenceslau Braz, o· 
Dr. Urb~mci Santos, o Senador Azeredo e o Dr. Camillo &lares. 
A sua attitude neste caso foi de um partidarismo revoltante 
e poz-lhe a. calva á mostra no conceito de todos os seüs .con
terraneos, porque minguem poderia· imaginar essa coisa inedita 
de um Presidente de Estado amea.i;ar o Chefe da Nação eom 
n revolucã·o exact.amente no terríf.orio onde lhe cumpria veklr 
pela ordem publica. Era a demonstração do mais perfeito 
entendimento do Governo com a pretendida 'faccão revolu
cionar.ia. 

O s~ telegramma ao Dr . Delfim Moreioo. ameaçando-o 
tambem com a mesma patranha de revolução !Ilo Estado, por 
causa de uma me.ia duzia <fe nomear.ões de conservadores para 
snpplent.es de juiz federal - firmou definitivamente no es
piritõ de meus correligionarios a convicção de que o bispo 
E'.'ra mais c~lestinista do que o proprio Sr. Pedro Celestino. 

· Logo depois as nomeações do Juiz seccional~ do séu sub
stituto, do fiscal do Lyceu Cuyabano, de 1'ooooionarios da 
<lelegacia e de outros cargos federaes. of'f erueram ao Sr. D. 
Aquino ensejo de se collocar ainda muitas vezes em attitude 
abertamente hostil ao Partido Conservador, esposando offi
cialmente as candidaturas celestinislas. 
- Estes, os factos que chegaram até cá. Os que occorreram 

lá' dentro do Estado, esses são innumeros. · · 
D. Aquino, ao assumir· · ,. governo, adoptou uma · série de 

de criterios e sub-criterios, para pôr em e:x:ecução, nos seus 
actos de governo, os compI,'omissos do accôrdo. O mais geral 
de todos elles era a nomeação. em e.ada municipio, de funccio
narios indicados pelo partido nelle dominante. Este criterio 
<:luron muito ·pouco. A. sua inobserva'fl~cia começou pelos csr
gos eh• r.ommandanl<' de destaeament.os policiaes. Como a 
grand~ maioria da forcu 1mbl ica se compuinha de officiaes ce-

. leslinista~. nrarn <>st.eR nomoadoA para municipios çonserva
<icres. afim de. abrirem Juto com os delegados de poli.eia eivil 
P. desmorali1.aJ .. o~. para forcar a EiUa substituição, como acon
tece~ . erw Ponta l"lorA, BeUa ViaC.o., Corumbá, Porto ?ifurtiruio 
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e outros muriícipios . E' facíl imaginar a anarchía em que 
degenerara esta permanente desintelligencia entre a autori
dade ·policial civil e a militar, -em varias localidades. 

Depois appareceu um sub-criterio. Como a qu~si unani
midade dos conectores estaduaes eram celestinistas, nomea
dos ainda no tempo da reacção do general Caetano, ·deliberou 
o governo que as" nomeações de collectores e delegados de 
policia :passava~ a ficar fóra do tal criterio geral,. para põ
derem permaneeer. os collectores celestinistas e serem envia
dos ·para todos os municipios delegados znilitarM tambem. 
1~elestinistas, a pretexto de assim o exigirem as nece3sidades 
rla arrecadação das rendas. - ~ 

Por estas artes e manhas, o governo foi aos poucos en
tregando ao partido celestinista a segurança (insegurança é 
que é) da ordem 1 publka,, quer. diz.er, o appar"elho de com
pressão política. 

Parallelamente a este plano, as nomea<.)ões para os ou
Lros ,.>eargos publicos eram feitas com grande {enorme mesmo)' 
preponderancia de elementos celestinistas. · E' assim que dos 
qu,atro .iufaes até ho,je nomeados pelo actual governo . não 
ha um só que não seja celestinista. O procurador geral do 
füslado, nomeado por S,,. Ex:., é eelestinista, e assim o~ car ... 
g·o-s mais importantes da -administraÇão. como director <!e 

. Obras, da secretaria do governo, da typographia offi:cia.1, do 
Lyceu Cuyabano, fiscal das Minas do Urucum, fiscal da illu
mínação, etc. ) etc., sem contar o funccionalismo publico em 
geral, onde as nomeaçõe~ de conservadores não. representam 
30 .%. 

Contra tudo isto o meu partido insistentemente recla
mava em vão. E não precisa ser- politieo para comprehender 
o desgosto profundo, . a amargura mesmo, com que os meus 
amigos soffriarn -dia a dia estas constantes diminuições. de 
que o irmão do Presidente, o tenente Joaquim Gaudíe, a.inda 
razia alardP, em phrases ca.usticant.es. tripudiando da nosi;ia 
tolrrancia. 

Mas isto tudo nada significaria, si os altos interess_es- do 
Estado e do regimen estivessem convenientemente salvaguar
dados. Eston certo que os meus amig'os tudo · supportariam, · 
si a administração velasse pela ee-0nomia publica e particular. 
si os dinheiros do Estado ·fossem applicados. · -eom Merto e 
lisura, si os actos do governo se· pautassem nos rigorosos 
principfoti; da moralidade administrat~va. _ 

Infelizmente assim não era. Ao mesmo tempo que so
brecarregava o povo de impostos, creando novos e aggravan
do os· .iá existentes o governo. po_t_ outro lad"o, !=!Sbanjava os 
rlinheiros publicos em festas, passeios e «pirc-nics~. 

O im\)osto territorial foi elevado de '\ a 8 réis por 
b.ectare. O prec_o das terras no sul do Estado subiu de .1$300 
})ara 3$ o hectare. As. taxas ·de exportação do couroi xarque, 
pelles e· outros productos foram todas aggravadas. O imposto 
de industria t- profissão para o comtriercio soffreu um gra-
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vame {ão (lcflarra1.0ado qu~ provorou i.1m movimento· gers.l da 
classe para impedir, em \'ão. a passagem <la lei. e chegou ao 
ex:tr~mo de deLPrminar ~ reslrictão dos negocios e até o fo
chamento Je cai'las r.ornmerdaE's. O me::;mo imposto de indus
tria e prol'i::::;:ão pai·a 0;;; <~i·iadorns foi transformado em im
posto d(' -produreão e p~sson a cobrar-sr por cabeça. cc:rcado 
pelo respectivo regulamento de medidas 1 ão odiosas A ve:x:a
torias, quf' a elas~e toda :;;p Jr,yantou; organizandD um appu
relho de resistencia para plPitear a inext"lcução da lei - que 
é u Sociedadr>. Agro-PeC'uaria Mal~Ofn'oss<>nsr. com séde em 
Corumbá. 

Não contenl r com ns aggravações, o governo Aquino 
·alnda creou o imposfo de passagí.1m nas t'stradas d~ ferro. 
tudo a prfllrxto de diminuição das rendas d0 exportacão da 
'borracha. 

O appf"llo a esla série de onus e gravames teria. em todo 
cn~o. n .<JUa ju~tifícação ou pelo menos: explicação. si o go
verno entrasse (lm um l'egimen de pardmonia, de economia. 
de moderação nas despezas, como o povo ('Sperava. Mas não~ 
Em ('Ontras1 f. corri esta:s medidas de arrocho, o governo pas
sou, per outro lado! a abrir os rord~s (]a bolsa. S6 para a~ 
chamada~ f Psla:; de bi-c~nt.enario. foram aberl.og nada meno~ 
de dous crf'dito!3, um d" 200 e outm dp 300 contos. fixado~ 
a ~)lh0 ·entre uma 1 ar:ada di> bilhar P um calice de lirt>r. 

lRt.o f. o ftttr.> está. publicado. l\la~ f'm Cn:vabá d\7.-lH' aber
tamf'nte que as despP-:7.a~ montam 3 multo ma i~. E qual o 
provt>ito de tudn is~o ? ~fnhurn. A nfín sn uma rstrada em 
Cu?1abít para a11lom0Yei~, de um e mPio ki!omPtro dn exten
~ão. que sr. convt>n('íonou rhamar «Avenida D. A(!uino:t>, r 
E>lle pro.prio baptisou, · 11ada ma?i;i subsisti'! dPssn i:trandíl 
orgia .. 

A propria Ni.t.rncJa. ~r.gundo di7.flm ns <'Utl'ntHdo~ não terú 
~rande duração. ou f·onsmnír;1 para 8f'1• eonsrrvada os min
~u ac1issim,o.-. rfli·ur·so~ do 'rhrRourn. Tu<lo mai~ foram ff?sta~. 
rrH>Reios. Tt?-!J~H·n::, mis:::.as, r·:J:val~rala~ ,, mimos generosos. de 
que não ficar·nm para o J)<n'o :::.ínão n$ trisl.l:"s l<'mbranças do 
l'idicnlo. 

VéP.m denGi3, a~: exagge1'r.<la~ mbvenr-õe::; !: !!a<liva~ a col
)r,gios, egrr.ja~ f' <~ongregaçõPs religwsas, as cr.lebres P-xcur
sões prr.sidencfaes, farlamentr regadas, quP .i ü. devem montar 
a uma somma J'anta!'l.ica; as dPsf~.eza.s inacrPdif ave is com pho
tograph ias " fíl.as C'.inf'matograph.ica~: P. muit.as r muitas ou
tra:: ap'plirneõrr- vr.>rdndPi1·amenlP in,:;eMalas dos dinheiro~ p,1-
bli<'OS. 

Tudo i~i:o corno hrm ~<· .pódr imn.~innr. foi rrPando no 
r<.píri 1 o dos mrus a mign~ P do porn t ndn n. <if'sr.r(lnça nas es
i· t"rancn~ dfl qnr ~urgi1•:'1, 1·11tli>arlo n ,inv"n pl'ineipe íla rgre.ia, e 
o ~f'n·LimPnln <l<' r<>\·o\l.u Ü\ no"' J)Our·os lm·1·rmclo, 0m Iodas as 
1~on:;deneini::.. 

Xingurm 'lr1'.:di1:wa mui~ na sinef"ridncle dM nlvicareiros 
~<;;:ermuP:; ria p::tz~. in!'inua to1·io1' da $tla · rn ndídat.ura. A ccnci-
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li::icão· qm• preg;írn. do pulpilo- com•ertia-se em focbn com1 que 
da cadeira pr('":~idenc :al at~nva o incendio das paixões, eslirnu
Lrn<lo a luta fratri1·idn. F:spancm\'a- .~.:i, · em Coxim e S. Ex. na 
~ua angelica beau t.u cli> não Y ia enmo prc';cnir ou corrigi 1· e 
mal. Pers0g1.1ia-so r.n: ~ion.c~. e S. Ex. achaYa que a <•xpat l'ia-
1.::1.0 polil ir.a C'l'::t a i~nü·.a sa1Ya('.5o. l\fa::;:;sacrasa-se, 110 «~lí1noso~, 
<' 8 . . Ex. nrlrnv~L ll~\• íto bom, porque era :i meio de extinguir 
<J~ múo~. A impr0.mm sA di>giladia.va ata::;salhando a reputação 
dos ho1fü'n-s. P ~ _ Ex. via. nisso a mais radiant.r manifestaç~o 
iia Yi!alidade l)arl.ictaria. lifra. preci!';O qn~ todos sr estragassem 
,, destruissem, lJara que S. Ex. sobr0\'ivesse, altivo e domína
tior, Pro meio do.::; nesf.rocos. 

Xão r.ra a pohtica dC\ nm hispo. pra a polilir.a de ~atanaz .•• ; 
AI.<- :f~ con~f'iencias S. Ex. tratou de subornar. O caso do 

.~r . . Je;ão Cünha, é ::;nbP.ranmwmLc typien . . PrP-Sidente <la Liga 
de · Livres Pensa.dorc~. te''" essP difr?10 moeo de su.i l'.'itar-se á 
<·PJ:•ímonia do casamenLó ealholico <' ao bapLisamento de seus 
l'i!J10s, para o Governo conccl!'dar r m nonwal-o diri:•f'tor · da 
'.t~·pog·r-aph ia Official. 

O l.'argo dP l'rPsiden.te do ·Estado. portanlo, 1:-. ainda para 
n bispo Aquino um im1trnmento de iwopag·anda religiosa, fal
:•onnclo crimino5:a!"-1Pnt1' o r>~pidtn do regímen, nfio sóment~ 
c.~om pavorPs ü P.grr•.in " :í r ongTeg·ai::ão a que perfenc<' 1~ com
mr-morandn as dJ.f:l~ nacinno.A.'i com J'e-Deuns pag·os pe~o Es
i ndo. ma~ Unnht?m. Tl<'ln nwio ilPf:'l'aclantr. do suborno ás 
<'<in:\t~il'nrias. ·~om 1'1ugranl0 d çisr~s peil.n ao prinripio :;agrado 
cl:-i ]ihcrdnd<' di:• iwnsamrnto. - • 

'\"10 f.f'rJ'C:'no wcíaL port.anfo. eomo no administrat.ívo P no 
.J')(l?ili_co, a l'Wl aci;fll' 1.0m. sid9 P.rofunílamenLc> dissolvente. 

J;~ não t1 tu<to :; in'1a. A.ti; o aspN .. tn moral do sou governo 
nH' rPN' rPp;u·o~ mn ito sr-rios. capaz<"~. por si sós, àc provocar 
:.t snn. ~ondemnação. Diarimnt?n L<' a Gr1:.ctn Of{icial, publíca 
ordc:ns de pagam<>nto ao seu proprio em:inhPiro, de desp~zas de 
rnrar.f.m• .particular de S. Ex. Áh;m disso. S. Ex .. para t.er a 
::.<>n lartn um jrmão que é tenente do Exercito, não se cscru
pulisou d<- nomeai-o ma;ior da For<?a Publica, commiss:.ionou-o 
~ru assisfrn!.e miliiar <' ainda o f~z f'leger Deputado á As
~rmhJéa I,egislativr~. onde exerce as funcções de leade·r ·do 
i:royerno. 
· Est<'s rlous ra~M de moraljdadr:> muito duvidosa provocam. 
r.:omo Á dP vm\ r.o R~lado lodo, r..ommE>nlaríos A remoques qn~ 
::i.hnlam 1wofundam~ntf' a aüt.oridade pr.sson1 do Pre8id(l.n(e. 

Nfio Pra. portanto. sem razõ.~s quP. o~ meus amigos plei
Lc>nvnm pl"rnnt~ a rlirr.ceão do parlido a r"firada do Sl'H apoio 
ao goY~rno. Elle"t nfin 8P. ~rant:inm bem. l' r.om, !.orJa a razão, 
pre~lnndo a ~l1a ~oi ída.riedartc n um ~o\·crno QlH' ~(" npresfln
t nva com falha,;: Uí'n ~~nsiveis. at~ na sua. organizar.ão moral. 

· O .parlíd" ~on~f'J;Yador. afa~lando-se do· aconéhego prc~i
<'it'ncial, pórlf' ter errado. no p·onto d(~ Yi~ta. méram1mte parti
.-1.ario. ffl:.1$ f inflj!';C'11f,iv~l Qll<' nrnsf.Oll llffl granrl~ SHYlÇO ai) 
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Estado; trazendo a publico essas cousas t.odas que o r-egimen 
dei mordaça, imposto pelo accôrdo de outubro de 1912, trazia 
s~pultadas em Cuyabá~ Pelo menos o governo se ha de cnhi
hir de novos esbanjamentos e faltas de escrupulos, porque sabe 
cme a opinião nubJica o ba de justiçar immediatamente. 
• Dado o roinp~ment.o, '!orno não póde obstar á_ propagação 

tias idéas, n.em coutcr por outros meios a força -viva da. podE.
rosa agremiação política que é o partido conservador em Matto 

· Gr-oss.o o governo enveredou pelo caminho das violencias coma· 
recurso extremo do8 governos repudiados da opinião. E dahi 
os espancamonto.5, assassínios e violencias de toda a ordem; 
que o tclegrapho dfa. a dia nos transmitte de varíos pontos do 
J<Jsfad{I. 

Por Ínais que se esbofem- na Cai:p.ara os Srs~ Pereira 
Leite e Severiano Marques, para elogiar as grandes· virtudes 
do seu bispo, jáma.i~ conseguirlío abafar a verdade que abi 

, o~tú, simples e bet·ránte, não em palavras, mas em facto~ 
Mncrr.tos, pa!pavE•is, íncontestaveis. 

A ordem (].:Jí: lá existe é a ordem material. Essa quem a 
poderia pf'rturbar eramos nós. mas nós não a perturbaremos, 
júmais porque acima de tudo colloce.remos os interesses .supe~ 
riore~ do Estado e precisamos della para triurnphar. A ordem 
que falta em Matto Grosso é a ordem Jeglll, a ordem constitu
cional, porque o ~overno se collocou fóra Lia lei, e, em vez de 
ser a suprr-ma garantia dos direitos e das liberdades indivi
c•uae:; ô a0 cnní.rario o seu unico violador. - Annibal B. To-
lt>do. -

Rio. 1-?. de ng:osr.o d" Hl20.». 

·· PQsteriormtmte, o meu collega de representac;.ão, Sr. se.:. 
rilmo Marques, teve occastão de proferir. estando eu au

sente, um discurso relativo tombem á politrca de .Matto 
Grosso. S. Ex. !imitou-se a declarar que no Estado ha per
feita ordem e que o .Partido / Republicano Conservador se 
norteia, alli, por interesses inconfessaveis. Em relacão á pri
meira affirmativa de S. Ex .. deve. declarar que, realmente, 
r.m ~fatto Grosso, niio ha perturbação da ordem material. 
Assim se deve entender, porque não se comprehende qu2 o 
Governo possa promovel-a por si: e C• Partido Conservador, 
a que tenho a honra de pertencer,· tambem só deseja no Est.8-
_do · a ordem e a tranquillidade publica, para que elle possa 
:perfeitament.e desenvolver a sua acção politica, afim de che
~nr no seu cb.lectivo final. 

Quanto ti declaração de S. Ex., de que o Part.ido Con
Sf\rvadm· se. norteia por interesses inconfessaveis. cumpre-me 
ngrnú~ccr-füe a gentileza desses expressões. O Partido Con
:tervador nunca se norteclu siniio .por interesses patríoticos, 
ttue dizem respeito á felicidade, ao deí!envolvimento e ao pro
greaso de Matto Grosso. Não temos interesse algum incon ... 
fes_savel; tudo que o· partido pleiteia é :pubiico. e notorio. 
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Não sei si S. Ex., a respeito de seu partido, poderá dizer a 
mesma cousa. 

O Sa. PER.EIRA LEITl:~ - Póde, perfeitamente; affirtno-o 
~V. Ex. 

O SR. ANNlBAL TOLEDO - A Assembléa Legislativa do 
Estado tem; presentemente, um gr~nde numer~ de contas 
Jantasticas de r~volução, que, segundo me p&rece, montam $l 
alguns milhares de contos de réis. 

O Sa. PEREIRA LEt'l'E - Tambem amigos de v.. Ex .. teem 
contas lá. 

O Sa. ANNIBAL TOLEDO - Absolutamente não; está V. Ex. 
enganado. Não existê na Assernbléa uma só conta de revo
lução apresentada por am~gcs meus. São todas contas apre ... 
!l.entadas pelos correligionarios de V. Ex . , que dizem ter feito 
essas despezas por ordem do Governo. 

O Sa. PEREIRA LEITE - Tambem a unica divida que o. 
Estado tem é a que proveio das passadas revc·luções. . . 

O SR. ANNIBAL TOLEDO -·. Posso assegurar ao nobrtf 
Deputado que essas contas são fantasticas. ·Não representam 
absolutamente despezas realizadas; e .desejo muito que o Es
tado tenha a felicidade, opportunamente, de repeUir esses 
pretendidos assaltos ao seu Thesouro. -

O SR. PEREIRA LEITE - E' o que estamos fazendo. 
O Sn. ANNrn .. ú. TOLEDO - Não se poderá dizer que sejam 

r,sses interesses inconfessaveis, porque estão perfeitamente 
1:onfessados; as contas lá existem, na Assembléa. Mas são in ... 
teresses illegitimos e. como taes, o patriotismo. d~s meua 
dist.inctos collegas só deve aconselhar-lhes repellir essas con
tas, porque ~lias são lesivas ao Estado, sob qualqnel" aspecto 
per que sejam encnradas. (Muito bem; muito bem.) 

O Sr. Francisco Valladares ( •) - Sr. Presidente, o dis ... 
cm·so hontem proferido pelo illustre representante do Piau .. 
hy, ~ecundando as informações do Governo sobre o prolon-

. gamento do ramal de .fuiz de Fóra a Bom Jardim, obriga-me 
ainda hoje, ·a vir á tribuna, para rectificai- alguns pontos, e. 
principaJmente, esclarecer. que não p1·eteiido que. de uma 
vez só, o Governo ip.vista nessas obras a· elevada somma de 
7. 000 contos, a -que alluc!iu o nobre· Deputado pelo Piauhy, 
aliá~ quantia mais que exaggerada P.ara a eonclusão da pe
<tuenina linha ferrea. 

Eu desejaria, Sr. Presidente. que, em vez de pars.Jysar 
a eonstruccão bastante adeantada, em vez de, inexplioa"el
<mente. deixar de ·cqnservar o trecho construido, oecasionando 
a. perda de alguns mil contos alli empregados, o Governo, 

; 

~(·) Este discurso p.ã<i foi revisto pelo orador. 
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obec!l"crndo no voto conslanir do Parlaniento. e> l'.'n1pregando 
a pequena verba dP.stinada a .continuação desle ;;.;erviço, man
dasse ultimar ac menos o trabalho feito; e, quand~ assim 
não procedesse, e eonservasse, evitasse a sua total perda., 
Trata-se dA um pequeno t.r·Pcho ferro-viario, que obedece ao 
pr.nsamento da 1 iga()ão das ! re5 grandes' rêdes. que por si o 
justfficaria. .Aecresce . ainda desenvolver-se em zona de re
t.ursos e proclucção como prova o . augmento da renda, que 
pa'3ou dr um para quarenta e sete contos, em pouDo tempo, 
na uni e a r.~ta~:ão em 1 raf eg:o no pequeno percurso de 15 ki
lometros. 

Não sr. justificam as· grandes e atabalh0adas constru
eoões ferro-viarias, em atropello, com despezas ~exaggeradas, 
cm determinado periodo, nem tão pouco as para~ysações su
bitas, inopinadas, com ah.andono dos trabalhos feitos e-.perda 

-ronsideravel f~r mate!'ial; trinta annos depois de proclamada a 
Rc>publicu·. urge adoptar, rm materia . de tamanha reJevancia, 
df> que imrnediatamente depende a ex,pansão. o desenvolvi
mPnlo. ü púigrr.~so do paiz, um prog:ramma · intelligénte de 
t;on~tnieção met.hodi2adn. 

O SR. Lur7. DoMINGUR8 - ~uito hfm. 

O SR. Fn.\Ncrsco VA:r.L'ADARES - •.. não sendo licitn con
tinuar na~ pratica$ qun: ianto~ prejuizos <!eram :i Na<;.ão, tan
to:.: e Hio grundrs que podem sP-r calculados em milhares de 
eonlos de rnat.eriacs perdidos, df. obra.$ quasi eonrluid~s ou 
destruidas prlo abandono. 

l'\'ão é. possiveI que uma norma de agir tão pre.,iudici31 
nos interP.sses hr,m e.nt.endicos do pair. RP.ja r.ont.inuada ou 
n1unt.ida. pOT' c>rro f' nbstina~ão índescnJpavl?'i~. de~de qu~ 
ronscienlcs. · 

Estou crrio mr,sm1n, Sr. Presidente, de cr1.w aM GoverI).os 
rrspon~avr1i~ p0la.::. paralysar;õrs p<>.riodicns quf' tr.rm "ntor.;. 
lH'Cido o no~~n su r Lo ferro-viari.o. i.Prú <'sr.apa·clo css~ grave 
nspeclo da questfin " r.\'1dcnt.cnwntr .. n:ãio r,sl:i-va na inte'nção 
de nenlrnm clelles, porque o n1fo poderia 1 estar - estender os 
r.ffeito$ <to~ s0us arfo::; att~ a não r.onservaeflo das obras .feiitas, 
cruasi coneluida.-.i. ao ' desbarato e abandono de rnateriaes de 
toda orclPm. pf't.rrchoR, insln1mentos de trabalho, dP--term~
nando grrnndes P. irrepal'avf'is prrclas para a Nat}ão. Conven
cido do serviço a prestar, animei-mr- por isso, Sr. PrP.sidente, 
:na melhor da::; ·init1>nr,õe.s. a. n0 c:;iso {le Lima Duarlf'. ped'ir a 
~1llençã'O do CioyPrno para n circumstancia. quf' ~upponho 
ig:norad'a. dl' n5o <>s{m· C'N1:::ervado o quP .dez homi:-n~ fiel~ 
mentP. fariam. um trf'rho ·yaliMo d"1 35 kilomctro~ de linha 
<111asi prompta. Pfü qur só falt.a assPntar o.s trilho": foi nf>ss.a 
intC'n('.ãn. qul" r-u, riereditava hcmfazP,ja. que formulE>i o meü 
l'C'Cfll l'T'i men t.o rsprrando qu r. rlI<." rJr,termina~8e a con~ervação 
qul" ::;;(1 por motivo pondAroso poderia dP·ixar dfl ser feita. 

Não me poi;.-:~o conformar rom e~se abandono. em que, 
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arrnstado::-, ~slra,:?c.ulo:::. lr ~Yado$110las enx.urrada~. s1· co11~1mwm 
o~ dinheiros PL'l.O!ico~ inw:->Udo:-;, empregados em co11slru1.:c.cões 
mais ott mcuo~ extensa:;. putH:u demandando vara ::e conclu1-
rcm, como a <le .qlll) me oc.cupu . . 

Tanfo .. mais inex.plh:avel. --· e não posso suppôr pensem 
d~ oulm maneit'a o .proprio Chefe do Estudo e o illustre 
Ministro - tanto mai:-;; ínexplicavet esla ob:-sli-nação em dc·E
x.ar eonercm 05 aterro~ de um leitq já concluidu, quando 
com 500 contos. como infomou e informa o illustre ex-d'ire
doi- da CJ:mtral· do Bl·asil, Sr. Paulo · de Frantin. ::;e aLUngi
ria a cidad\! d1~ Lima Dua1·tc. 

:Foi ne:::se intuito, Yisando pedil' pu1·a u ea::m a · a.lt.enção do 
Chefe da .Nar;ão, que nã.o acredito possa concordar com este 
ctesperdicio, c9m esta incuria. com esta n~gar:ão de qualquer 
ordem administra li va. tl'W?. formule-i o meu r equerim(mto de 
i1tfprmar.õc8 que a Çama.ra aµpro.vou . 

Constantemenle, uni'formcmenle o Cong-resso venf des
tinando {1 L'untinua~~ão deste ramal 300, 400, e 500 con,tos 
annuaes, umas \CZe:-;' cum o taracter g-eral de autqrização, 
9ue é a fórmula commum cio:; ori:.amcntos, outras vez.e:; de 
um mod'O imperativo, como ·o ann.o passado. 

l~ !oii. Sr. Prcsi<.lentr, l:om '180 (;(Jnlo ~. ·como con$la• do 
iafo1·mações offic:faE.'S. :;~· ull.imariam pequ1mas obras <larl.c 
alguns boeiro:; .e pontilhões, uma prquena ponte sobr·c 0 rio 
do Peixe. :;i a Cent.l'al. subst.itu ind•o tr'ilhos. como esl;'1 fa
zendo e tem de· fazrr ·em vario:-; pontos. poderiam aqui ser 
<'mprc~ado~ os tl'í!llo~ relil'ados da:-i l inhali de grand0. trafego 
mas ainda em ·bom esladn. mm a vp.rba ·votada de 500 contos 
:1 consl t'Ucc.~5o atlingiria Lima DuarLe . Tudo acon:$t'.lha, se
nhores, t~sla r"solucão. i1wxplicavcl s1-~ndo r~i-il.a alt.it.udc do ~í'i
n1istro -dn Viu1~ãn.' conlra a qual nw ini:-ur.lo e quo declaro~ 
por muito que m1~rr i::a :;cu adual titular. Trata-~c do int.c
r1~sse })Ublfoo. 

~i ~í ai:lmin,i::>t.ração 6 pcrmitt.ido por consistentes mo
tivos, deixar de cumprir delib1~rac~ÕC's ào Pod~.r Legislativo, 
C]Ue. 0 Executivo s.aneda.nou; si a vontade e a opiniião do~ 
rcpresentantC's do Execul iyo. podem ~emr1·c prevalecer con
tra ·o Yolo das camaras, 'l.ant.o 'mais digno do~ acat.ament.o 
quanto respeitado, Psl{t o regimen subvertido. Continuo a 
rtppellar · para o. Chefe da Nação. 

Que V. Ex. ·lance sua~ vista:; vara P.ste e outi·os casos 
em que a paralysat.:-ão d'~ obras r. consli·uc<;ões, pelos prejuizos 
que occ·asiona. provada a convcniiencia ou necessidade de con
cluiil-as, 8Ó · pódc representar, ::;ó se pód·e po~ capricho que 
rf'dt:nda cm rear àessel'\Jiço -prestado á )iação., Es te ~ pot" 
dla podemos respond·er - su;pporta com !prazer os sa~ri
fic.ios e eontribui r:.ões que se destinem ás suas vias forrea15, 
instrmncntos,.- ··vehjc~los indispcrisave.is d~ seu · progressso.~ 1 
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Cada um de nós repônde pela :ma c.ircumscripção e· cr~jo 
que e$tamos de accôrdo. (Apoiado. ) O contribuinte, a Nação 
:-:e revolta çont.ra os dispcrdicios, as despezas sumput.arias, os 
<lesmando::;· que conduzem á desordem nas · finari1;as; mas. 
quanto á construcção de estradas de ferro - não ha qma só 
voz dissonante. Serão precisos novos sacrificios? A Nação 
os fará com prazer, convencida de que não ha necessidade 
ma'ior. Esses sacrifioios serão compensados. 

!() SR. LUiz Do MINGUES - l\!t,iito bem. Só ahi poderá estar 
a riqueza futura. O . que ad€anta a informação? 

o SR. FRANCISCO V,\LLAD-.\RES - . A informação inão nos 
diz por que não se conserva o treoho, havendo, aliás, verba, 
embora pequena, para continual-o. De um modo geral, ~fü: 
Que não são conservados estes e outros .trechos, porque as 
verbas para conservação , se destinam unicamente á~ estradas 
de ferro em trafego. Havendo, no orçamento, autorizaoão 
para continuar, essa envolve a de conserva; além disso, o 
$'ervioo poderia ser feito com . alguns homens a mais pela 
turma d~conserva do trecl10 em trafego . · 

O SR. LUiz DoMINGUES - E' o caso tle votarmos com 
urgencia a verba ,precisa. 

o SR. FRANCISCO VALLADARES - Verbas teem l:iido sempre 
votadas . O anno pasado figuraram no orçamento com cara
cter imperativo, 300 :000$; este arn10 está o Governo autori-
zado a despender 5úO:Oú0$000. · 

Não àese.io que se invistam nas obras ·deste ramal os 
7 . 000 :OOO:!i do orçamento <'xaggerado de que uos deu noticia 
o illustre representante do Piauhy; -peço apenas que se não 
deixe o se~·vir;o feito, e que tendo a linha attingido a cidade 
ria Lima Duarte, uma das esta~.ões do prolongamento, seja 
conservada, quando não concluidos os trabalhos· até essa ci-
dade. · 

Com os- 500 : 000$ votados, talvez com meuos, .. ..utilizados 
trilhes retirados de outros onde devam ser substituidos, será 
poss.ivel e mesmo facil attingir essa cidade, continuando 
ru; ob!'as mediante pe_quenas dotações annuaes pela Ce!ltral, 
~té Bom Jardim, na Rêde Sul-Mineira. · 

Sr.·· Presidente, uma ·vez que me encontro na tribuna, e 
a ho1•a o permitte, V. Ex. ha de consentir aproveite o ensejo, 
nara justificar um projecto que tive a honra de deixar sobre 
a mesa, ha alguns dia~. providenciando sobre a defesa da 
J):rodua(lão nacionãl . · . . . . · . 

Justamente hoje, me veiu ás mãos um telegr-amma da 
Soci-edade. -Paulista de Agricultura., de approva1;-ão e apoio, o 
que muito me desvanecê, á minha a.ttit\l<ie. na defesa d.a, pro.-

. ducicão nacional. · 
Sr. P1'esidente, nã,o ha problema mais urgente, não ha 

dever maior. dos governos do Brasil ·d9 _que esse de iI1tervir 
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- inte~vir a tempo, com opportuoidade, intervir perma
nentemente -- em defesa da produccão. Esse dever é 
geral; mas em ~m paiz ainda desapparelhado de ' todas as in
stituições que devem proteger e res~uardar o trabalho, como 
1> o nosso, augmenta e se. torna 'Primordial. . • O productor 
brasileiro opera em um me·io em que se póde diz~r só não 
são hostis ao seu trabalho a terra e a. natureza: não tep.1 
nredito 1para o custeio de sua lavoura, nem transporte ·que 
leve os seus productos com celeridade aos mercados mo tempo 
conveniente; nenhuma. organização ·protege a -produq;ão conira 
os manej os e operações da. alta finapça internacional, que 
recolhe suavemente a maior narte dos lucros do trabalho bra
·sHeiro. Dada a situação do mundo, dada a oriemtai;ão ~ser
Yada por todos os governos nos g-i·andes paizes, que é ·de in
tervenção e de protecção decidida e <lirec_ta a todos os grandes 
interesses nacionaes, não ~e explicaria que o governo do · Brasil, 
ainda neste momento, consentisse que a safra de café se ex
portasse, passasse a mãos estranhas pelos preço vil <ia. hora 
presente, acarretando para o paiz um prejuizo já considerave~. 
e que· terá attingido, dentro em pouco, a quatro ou ·cinco 
uentenas -de mil conlos. Providencias immediatas não fora.m 
tomadas na de'fesa da producoão. O :prejuiw não· é do Es
tado de S. Paulo, do Estado de Minas, 'dos Estados productores 
Jo oafé, · o prejuízo é da Nacão. 

Dua·a vezes ,iá, com exito notavel que seria' maior . .si rn.e
uo;.; tardio, a União interveio e auxiliou o Estado de S. Paulo 
a defender a producção do 0afé. Os precedentes só poderiam. 
aconselhar e .iá deveriam · ter determinado urna attitude iden
ti~a no momento, uma ve1 quo os mesmos faotores operam 
~erio3 prejuizos não s!)mente a economia paulista, mas a 
oconomia _naeional . · 

Não '.! possivel ci·uzar os braços. A União devo agil' sem 
demora, do accôrdo rom· o Estado de S. Paulo, quanto ao café. 
Quanto a borracha, Sr. Presidente. o g1·ande produolo do norte 
ela Republica, é para mim. aliás hospede na matet•iu., alheio ás 
graves cogitacões financeiras a que se ent.rogam summidade& 
da Camara e do . paiz inaxpliaavel, eatranha a orientação, a 
at.titude que tem mantido os poderes pub!ieos. A defesa da . 
borracha, -como a do c\afé, impõ~se por .uma acção combinada 
do Govt)rno da União e Estados interessados organizando a: re
sis{erioia dos · productos e do commcrcio do Brasil contra · a 
<ll'~anização internacional que se apodera desaes l'roductos 
uor preços não cmmpensadores do trabalho brasileiro, enfra
'ltJecendo- nós ç prejudicando a eronomia. naeional. 

Uma. · un,iea. vez, consta ter intervindo o úbverno em fa
vor da borrqcba, mas de modo incompleto, defeiluoso, pre-:
j11dicial. A intervir, asairn, tei'ia sjdo melhor ahstei·-se .. 

Prefe:rivel é não intervir. a fa:r.el .. o fóra de tempo. mal e 
incomplet.&.mente. As intorvencões devem ·ser op.portunas, 
completas.· adequadas ao objectivo que se tem emyista colimar. 

A intervenção no merca4o da bo.r1•a<\ba, cleu-se nela. aoqui-
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sie-ão 1fo tt· in l a mil conto:; de 1·r"i:-: d1_•:::s1~ protJudo, ,...rrada
i·nenle iram;portado nara Nova York. onde em üeposil.o, .w~ 
con:::e1·va corn eYi dC'nk JJI'1'.íuizo 1~ eff1,,ito::i nocivo:~. Ahi :::e 
~spera t1u1; o c_:,;verno :;e deeirla a entregai-o pot· baixo prc<;o. 

. O ~" . :EsT.\1;ro Cot:.\JBHA - Fize1·am-s1.:~ adiantauwu(o::; so
bre borratha que não existia. 

O l::\lt . FB0\Nc1sc.:o V,\LL.-\D.\HES -- - Es:sa imformação de 
V.- Ex. a Gamara . deve ser tomada em considcraf;ão. 

o Sn. E8'L\t.:lo CoDtBR\ - l:Sso é notorio. 
O Sit . Fn.\NC1sco Y\Ll,Al>AH.ES - A intervenção devi~ !it:r 

1·odeada Jas ca.utP.fa:::; devidas '~ pal'a ser rffjcaz, t.em de :-!et· 
opportuna e completa. não :se parando em meio. 

O problema brasileiro tem -de 8Cl' estmfado. eucarudo e 
re~olvido uma das faces, em conjunct-o. 

O problema brasileiro não 1;, o de íarHas nem o du cam
bio dfaendo que apavora ou lira o :wmno ao~ nos::;o!:: financei
ros; tambem não é o de transporte a.penas, nem o da· defeza 
da lavoura e da producçãu, j$oladamente. Todos c::;::;cs aspe
cl-0:5 teem df·'- srr Nsludados e attendidos para que a solução 
offereça: garantia de exito, clei::rnn<lo-sc o menos pos::iivel ao 
inwrevisto. 

Assim julgo tel' procedi elo no rn·oj ec to uffet'c~c ic.lo ao 1.~xa11H' 
ela Camara.. h'ndo como objedjvo a t:lei'esa da producdio na
donal. Ellc est<l assim concebido: 

«0 Co~gres~o Nacional dec1·ela: 
~.\.l't. 1.º E' o Pude1· Execulívo autorizado: 
1", permanenlcmenl.e, a inl-ervfr nos mereuuos, 

como comprador e vendedor, -1:orrw t'nLenue1·, dirt.icLa 
L ou indirectamenle: 

. a) adquirindo r1uae~qlw1· p1·uduclo:-; naeionne~ e 
tlepo::;itando-os no paiz, vendendo-o:;~ quundo oppo-r-
tµno; . 

ú ) Iazen<lo cmp.t·c:5timos ao.s productm·e~, mediante 
garantia dos pr.oducto~, em deposito. me::;mo nos pro-· 
prios c:sl-abelecimentos ag-ricolas -e. induslriaes . 

.zu1 a organizar o credito hy.pothccario, agl'ico!a e 
industrial a uma taxa de juros nunca excedente de 
6% por contracto com u Ba.ne-o do Brasil e outros in
stituto::; que ,julgue idoneo::;, OU p~Ja funda(iãO ur. ll!ll 
estabelecimento o[ficial, de credito hypot.hccario, agri
cola e industrial. 

.. 1 Art. 2. º Pa:ra os objectivos constantes de8La. lei, 
·é o Poder Executivo autorizado a emittir- por 6Í <li: 
l·ectamcnte, ou por \!Onlracto para. os .fins desb ler 
pelo Banco B1'asil si lhe for· dada a facul-daúe emis
i::.ora; ou a fazer opt~!·~çõc~ do cr~dito internas ou ex-

, ternas. conforme julgar convPnienLe. aítendendo ás 
!- condiçfies da cir:c_ulai;-ão, . situadiu do:s. mercados de ti..: 
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' Lulos inícrnoc:; e exte.rnos, aLé um miihão ·de contos Lle 
i·éis. . · . 

ArL 3. º Das operacões a que ~ autorizado por esla 
lei e ~e quaesquer actos que com ellas se relaciqnam 

independente de publicidade prévia, que fica ·ex
pressamente dispensada, em razão da natureza das mes
mas, o Poder. Executivo dará contas ao Cong:resso: 

a) quando julgar conveniente; 
~) obrigatoriamente, em mensagem, antes de <.leí

xar o Governo, ·. cada Presidente, quanto ás operações 
e actos que .tenha praticado. 

A.rt. -~. º Liquidadas quaes-quer operações de que 
cogita e:;ta lei é o _Poder Executivo autorizado a rea
lizar· novas com os recursos nell:- \;Onsignados e dentro 
dos seus limites. · · 

Art. 5 :0 Todas as operações praticadas em vir
tude desta lei . terão no Thesouro escripturação a parte 
e serão levados a deposito especial no mesmo The
souro os recui'sos ·della provenientes. 

Art. 6 . º Os lucros das operações de que cogita 
-esta lei serão obrigatoriamente empregados pelo Po-
der Executivo: · 

a) na· compra para . depositQ no Thesouro de todo 
o ouro procedente das núnas bratiileiras, cuja expor
tação continuará prohibida; 

b) na compra. para o mesmo fim de ouro amoe
dado ou em barra, de quaTquer procedencia; 

e) na amortização da divida externa ou interna, 
prt:!feridos os . titulas cuja cota.cão seja mais baixa. 

A.rt. 7. º füwogam-se as disposições em contrario. 

Nesse pequeno numero. de arLigo::; parecem tomadas e au-· · 
t.orizadas providencias que attendem a varias necessidades da 
activídade brasileira.. dando ao nosso apparelho a elasticidade 
ryue lhe falta, podendo ser com efficacia feita a defesa da pro
ducção, sua valorização pela .-resistencia, cimentando a eco-
nomia nacional : . 

Ha muitos an.uos, mais de 1.5, . talvez 20, um .;rande eco
nomista itabano. Molinuri, observava que, um paiz ~orno o 
Brasil, que tem ·o l'nonopolio de um producto valioso; incon
fnndinvel ,. <luradouro, cujo valor augmenta com o tempo, sem 
grande cautela de conservação, como o café, e não resolveu 
ainda a questão dó café, é um paiz que offerece a m·ais triste 
impressão da capacidade de seus estadistas. 

Essa é a verdade. . 
Si S. Paulo fosse um Estado soberano, si tivess·e a liber

dade necessaria de movimentos e pudesse agir com os re-~u··
r-;us de que pôde usar uma nação, o problema do café, cstal'ia. 
resolvido. Faço justiça aos homens de S. Paulo. 

e .. ":'-'.' Vol. Y.. .t2 
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4 União ~c.m inais em que cuidar, ·ii at.teução dvs se1.t~ 
e:;tadistas, :;?l1c1tada para tantos t\ variados assumptos, dis
pcrsa...e se chluc. Mas, urge que se fixe e· organize, ao meuo:;, 
a áefc:;a da produu;;ãu, rnas uma dBt'esa permanente, que res
guardo inleresses da. mais alta monta. 

A Halia, para defender o enxofre, fer, o consortimn dos 
productore~, auxiliou-o; controlou-o e fiscaliza-o. Esse comw 
me reio, está perf eí Lamente regularizado. 

O SR, BENTO D~ MIRANDA - S. Paulo já :fez, como o café, 
o maior ring que se poderia imaginétl'. · 

O SR. FRANCISCO V.·\LLADARES - l)or productores. con
stituidos em consortium. com as cautelas ~!ementares e dado 
o auxilio as vendas estao regularizadas e se operam á me
dida das conveniericias dos merrcados. sem ·atropelos, sem 
nrecipitações e espeeulaf)úes nocivas. Assim, aqui se poderia 
entre nós regularizar o de- café, si os governos se decidissem 
a enfrentar· para resolvei-os os probiemas fundamentaes de 
cuja solução depende a expansão definitiva, a fortuna do 
Brasil. A política de abstenção, só excepcionalmente aqui 
abandonada depois de muitas hesitacões, e ainda assim mes
mo, sem seguimentc,, sem continuidade, quasi sempre tardia: 
.unilateral, incompleta, não se justifica. · 

E' urgente, é indü;pensavel 'que se organize a defesa do 
trabalho e da producção nacional, mas a defesa permanente, 
como está no projecto - para que a demora de providencia\ 
cm he::;iLaçõe8 e delongas, que a orientação commercíal, que 
t.em de ser a. dos governos, nesta era, não prejudique o 
objectivo e wmprometta cs resultaàos. 

Sr. Presidente, u defesa da producçã.o br.asileira, noi:a
darnente úo café e dn. borracha, generos valiosissím'os, que :.\ 
fraqueza da orga.nizat1ão brasileira sacrifica annuatmente, a 
valorização desses productos, el'ficazmente assegurada ou tor
uada possivel a resist.eucia dü!:i pro~uctore~. brasileiros~ com 
isso ·O augmento das nossas exportacoes e a1mal saldos mter
nacionaes - é que hão de determinar o suspirado saneamento 
de no-ssa moeda, com que mui justamente sonha o illustr e; re
presentante do Pará. 

. O Sn. BENTO DE MIRANDA -:- Sonho, não: estudo apenai! 
um meio de se · ccnseguir esse resultado. 

o SR. FM.i.~CISCO V ALLADARES - V. Ex. não encontrará 
outro por· mais que estude e excogite; SÓ um meio existe :. 
o. accumulo de saldos de exportação, saldos internacionaes a 
favor do paiz. · . 

Não ha outro meio; 110m exist~ro duas rotas. dous cami
nhos: do regimen do papel-moeda de curso forçado só se 
sabe por cssP:: augmento da producl}ão, augme-;:ito de expor
tar.ão. · saldo internacional. Como nxemplo t.yp1ca, temos os 
;Estados Unidos da ...:'llncríca do No1"1.e. · 

1 
__ o Sn. J3E°NTo DE MIRANDA - Si fosse sóme:ate iss6 o ·ne~ 
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r;essario, já estava feito, porque o Brasil tem tido sempre 
saldos de exportação. 

O Sn. FR'\NC!sco V,\LLADArtES ~ Não ha tal : temos sem
pre tido que pagar mais do que rcccS r~ 1~10:::, augmentados sem
pr8 os nossos debitoa para com o estranzciro pela falta de 
ordem nas finanças. ~ 

O SR. RE:><TO DE M1n..\'~DA - Então, não basta só isso que 
V. Ex. disse. . . 

o SR. FRA'NCISCO V ALLADARES - A ordem nas finanças é 
inicialmente indi~pensavel para que o .paiz possa mover-se. 
Mas, sem que a producç5.o se incremente, os saldos de expor- ' 

. taÇão se accumulem e effeclívamente comtituam saldo · in
ternacional, a balança. a no~so favor, jama~s alcançaremos a. 
meta desejada do .saneamento .da moeda. . ' 

O SR. BE~TO DE l\lrnASDA - Então, é o que digo, não 
basta ter saldos de ex:portação, porque o Brasil os tem ti.Cio. 

·O SR. l"RA.~CISCO VALt.ADAkES - Excepcionalmente, sem 
lJUe con_stituam realmente um saldo internacional a nossG 
favor. 

o SR. BENTO DE MTR:\NDA - Sc:mpre. 
O Sn. E"M~c1sco \'ALLADAl\Fl9 - Dadas as exigcncías da 

servico da div ;da externa. 
As c:xigí'ni:;ías de serviço dos comr>romissos Q:Xtcrnos, 1n

debH:imente contrahidos, aunullam semp1·e esses saldos. Si 
existissem, ou estaríamos · com o meio ciL·culante saneado ou 
constitu iriarnos uma aberra<;.ão. 

Não digo, não seria curial uffirmar, que o regimcn do 
papel de cni-so forc.ndo .seja bom; f. o nosso ·regímen, ê o re
gim0n de que só sahfremos por esse cnminho: defendendo a 
prC•Clucç;.ão, incrementando-a, auxiliando, por t.o&.as as ma::... 
neiro.s, rreando a riqueza, avolumando a nossa expor·tação . 

. A~ccumulando S.aldns. sanea(.)a estará natural.mente '.a 
moeda~ libertos estaremos então do cur3o forçado. Não ha 
outro ºr,aminho. ·· 

Constitue um crime contra a nação, - attenta-se cont.ra 
fundarnentae~ interesses do Brasil, deixando de estudar e l'A
solver o · problema da defesa da producção brasile irá. Esse é 
o dever da ,representaçãO nacional. O proje~to autoriza <:> " 
Poder ExceuUYo a intervir, de um modo permanente, na m&
dida da~ neces5idade5 . G0rn eHe;. uma vez por todas, em um 
o.aiz essenc.a.Imemte -ag:Ticola, · cump:ríncfo con~.tanOO, a ge
êular prome~sa, para os agricultores, creadores de riqueza. 
nodcrá.. ser organisado o credito agricola, em moldes llgos, qu.!l 
permitta o augmcnto dessa ríqu~za, exlrahida da terra. 

o SRt: EsTAcrn Cor!-.-IBRA - O barão de Cotegipe cba· 
mava-os a classe dos ~1avra-dôres1. 
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o SH.. rrn:\'CISCO V ALLADAltES - Será facil a. tarefa, bas..,. 
i.ará ·Um an·urdo entre o Governo e os bancos existente3, 
usando-81>. mesmo, com a: prudericia estabelecida; ~a appel
!ando pa1·n elle ora para ·o credito, desse malsinado papel, do 
qual poderão dizer tudo, ao qual poderão attribuir todos os 
p.erigcs e todos os males. mas que. afinal, é a meoda de que 
dispomos. · · · · 

Organisado ·o credito ag·rfoola, é bem possível que não si~ 
precise ir além; mas, si necessaria, a ·intervenção directa. ou 
indirec.ta elo Governo, como comprador ou vendedor, quando 
opportuno, está ·permittida com a latitude neçessaria; o ... cre
dito aos ' produc.tores mediante deposito em seus proprios es
tabelecimenf.os, ã · semelhança do que se fez em França, ava
l'iará deçisiYamente a obra da resistencia, dispensando pcs
sivelme:u.te a intervenção . directa. · Os productores, resistirão 
elles mesmos, sentindo-se·· amparados pelo ·poder publico . 

UM SR. DEPUTADO - Ha até u~ projecto do nosso col
Iega Corrêa de Britto neste sentido. o qual prevê essa hy-
pothese. . · · 

O SR. FRA.;.~crsco VALLADARES - . Para os objectivos cons
tantes da lei são indispensaveis recursos, que só -0 paiz, o 
proprio paiz· póde i'ornecer, baseado na confi;J.nça que inspi-
ram suas possibilidades. · 

Si algum · <los illustres representantes tem outro meio 
Jeve patrioticamente indical-o. Do assumpto cogita. o art. 2ª 
projecto.Autorizando o G')Veruo, si t'ôr yecei:;sario, a emittir, 
como muitos pensam, que deve ser feito neste momento. ou 
a. fazer emprestimoi:i. interno~ f' externos, como pref arem 
aquelles que amam a~ dividai-;, ainda n entrar em ac.côrdo 
com o banco emissor que por vênLura venha a ser fundado, 
depois das inspensaveii:; delonga~ nas varias estações do pen
samento brasileiro; a mmr de qnalquet· <lesses alvitres, con
:l"l1rmc os indices que enumera. 

Autorizado regularmente o Gúvernu por lei á inter
vir e operar dentro dos limitt's dessa lei. :-;ua orientacão terá 
de ter a commcrcial para o exito dr sua acção. De seus 
act.os dará r:onta::; quando julgar opp-01·tuno, na "fórma esta
belecida, obrigatoriamente cada Presidente antes de deixar 
o poder, para que se pronuncie Cl opinião nacional. 

. ~ ,. DevC\ndo ser permanente a acção do poder publico, don
, tro ·<los limites fixados1 liquidadas umas op,eracões, poderão 

sei• :feitas outras. Si esta provid'encia elementar . tivesse 
. sido tomada na segunda intervenção no café, com os recur
sos nellas obtidos, o Governo poderia estar fazendo neste 
momento ,independente de lei nova: a defesa do ca,fé. 

A, defesa para ser efficaz, tem <le ser permanente. 
l:>or ultimo, si lucl'OS bouve1·, ao lastro ouro, .. com que. 

uµezar das des11roporções da 1>roduccão desse metal com as 
emissões collo:ssaes a que o ·mundo foi obrigado, ainda re
clamem os nossos economistas estão esses lucros destinados.: 
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Serão ··os lucros empregados na compra do ouro da minas 
brasileiras, em vez de permi.ttir que se escôe barra fóra. 

. O SR • . BENTO DE MIRANDA - Veja como penso de modo 
chi'f erente de V. Ex. Si fosse Governo. mandava pôr o que 
i e mos para f 6ra. · · 

· O SR. FR:ANmsco V.il.LADARES - Teria muito prazer em 
ouvil-o. Justamente, minha aspiração unica é, p9sta nestes 
assumptos na ordem do dia, provocar a opiniã'o dos doutos, 
pai-a qu,e a representação nacional se pronuncie, legisle e o 
Governo possa agir. ·. 

Repit.o, não digo, não sustento que seja bom ou mão; não 
d isento, não exami~o, seria indagação ociosa ou bysantina, 
~i bom ou máo o regirnen do curso forçado em que vivemos: 
t'~ o nosso reg·imen, não temos, não teremos por muito tempo, 
ele facto. outro: e cada vez nos distanciamos de outro me
lhor, pelas nossas praticas desordenadas de governo e admi
nistração. 4'ln de~equilibrio permanente nas finanças publi
ras; e por outro lado permit.t,indo por essa politica de braços 
r:ruzados que se escoem para o est.rangeiro os lucros do tra
hatho nacional. 

O SR. BENTO DE M1RAND1\ - Hoje estamos em muito bôa 
t·ompanhia. porque o mundo todo est.á em curso forçado. 

o SR. FRANCISCO VALLAD • .\flES - Só conheço, como disse, 
1' l'ico á espera de que me demonstrem o contrario, um meio, 
nm caminho, para sahirmos do· regímen do curso fori;·ado: o 
incremento da prodncção; o augmento dessa. producção, ur: .. -
:.:mcnt.o de exporta~ão. saldos int.ernacionaes - não conheço 
ontro - f' esse evidentemente tem por base ordem nas fi
nança8. ordem .rP-lativa. indispensavel. já não digo · á 1)rospe
l'i,lad0. ma:- n vida regular de uma nação que se preze. 

·o SR. Lt1 rz DOMINGUES - Nínguem póde conhecer outro 
111·or,esso. 

o Sn. FMNCISCO VALLADARES - Todos os outros que te
nho visto pree.onizar, a part.ir da realização de um grande em-. 
preslimo para servir dr. lastro ás nossas emissões, si possivel, 
urtificios. expedientes. só adequados :t nos distanciar. cada 
vez mais. do objectivo vizado. 

Quando os grande:. paizes detentores, senh.ores ~o ouro, 
prohibem formalmente 1mlpedem, :por todos os ~e1ot;, sua 
1•xportação. não_ a deixam. sahir a tit~lo algum; salv~ quando 
a isso· são obrigados. como os propr1.os Estados Umdos, en
viando á Arg~ntina ouro amoedaao, como obter -recursos em 
ouro que as· grandes nações deteem, aferrolh~m e não dei
:.\:am sahir sinão quando forçadas pelas necessidades mesmas 
rlf' :ma r.xi~t.f"n:cia ou manuten<.;ão ? Por emprestimo-? 

Os rmprcsl imos externos l1rasíleiros conhece1!}0S s~a 
historia f' seu destino. Mesmo quando. por excepçaq, creio 
qlw nn ica em sna historia, veíu o ouro ~m moeda, como no 
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·--
·tempô do visconde de Ouro Preto, ·dentro em·· pouco esse 
ouro tinha tr.rnado, abandonando o paiz, em que se não con
seguira acclimar .. • 

O ouro da Caixa de Conversão. V. Ex. viu como, sern 
maiores cerf'monias· e agrad r rimenfos á sumptuosa installa
ção. ás ricas arcas em que repousou tão pouco· tempo, hem 
encaixotado e bem seguro, logo começou a sahir barra fóra, 
rumo da Enropa aos primr.iros syrnplomas, aos primeiros es
tremecimentos, aos primeiros siirnaes da conflagração mun
dial, na pequena g~rra dos Balkans . . 

O SR. PRESIDENTE - Observo ao nobre Deputa<!o que 
está finda a hora do e::i::pediente. · 

O Sn. FRANr.rscn VALLADARES - Peço a attenl}ão da re'
presentação nacional, do poder publico, do Governo brasi
leirl\ para a n~r.1'1ssidarle indi;í\linavP.l de organizar de modo 
permanente a defesa da producção nacional. 

O Sr. Presidente-da RPpublica teve por lon~s horas hon
fom r1mnidas no Palacio do Cattete as summidades da nossa 
:çoliticã, os proceres da administrar:ão e do Congresso. Não 
posso crer que ne!=sa augusta nc,;sembféa se tenha apenas co
gitado do que a imp.ren~a revelou. 

O nolkiario é sem duvida incompleto. 
!"ão é possiveI, Sr. Prt?!~idr.nf e, que o Chefe da Naeão na 

comple~idndc da·s suas co~ita~ões, not.orins, para solução de 
quesléiPs prementes, no carinho· e cuidadn que sabidamente 
lhe m~rec~.m os prohlP.m:l!-1 mni8 importantes da ac!u:ilidade 
11~cinnat. flmha reunião os grandes hom~ns da legislatura e 
do Governo. o:; procerC'.;; das nmi~a~ finnncns. apenas · para 
reso1vP.r c<kt.es orf!-amentarios, com~ranrlo n União por ahster
s~ on dcsinforflS$nr-sP. por cnrnnl~t'ó da assi.<;tencia pnh1ir.n, 
tortnr.do os insignificanfo!=! auxilio5: qne :is· r.nsa!'! de caridade 
do in~ P.rior vem conced~ndo no or~amento do Interior. Não: 
não podia ter sido s6 i~so. 

Não! Não ~ possivel quP. outros, os mais sérios, os mais pre
mentes. os mni~ importantes. os mai8 graves, o~ mais urgen
te~. inicialmente e.;;te - da def'esà da· -prodt1cção nacional -
r.ão tenlia preoccupado e não e..<"iteja preoccnpando os pro
. hom~ns da Iéllislalura. P. do governo, hontem solemnemente 
reunídos no Pala.cio do Cattele. --· 

E~se é, sflnhorf'S, o prohlrma maximo. Com elle, pela sun 
solul'-fio - lt?rá J G0verno a chave da reg~neracão das finan
ç;is naci0nr!f'l';; prrsiando RO seu 'paiz, o ma'ior, o mafs as
!:=ignnlndo cio~ st\ rviços. o Sr. Presirlente <la Republica, poder~ 
t.e!'. t.P.r á . m~o for'~ sr.brP. o nronrio Ntmhio, onde. aliás, com a 
infrr,·rme50 c-Jr.mrntar· rlo Bnnco do Bra$il. neste moment.o 
mcsml'l. n t?fnt"ln r f'n10 'bnnqu riro. S . Ex. manterá a taxa que 
bl"rn r.11ír.r>r, (A/Hito bl!m; muito bem. O orador é muUo cum-
~rimentado. ~ · . · 
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füenft. Sr· Presidente - Está finda a hora de·stinadâ ao u;ifü..o 
.. -

Vae-se passar á ordem do dia. (Pausa.r 
Comparecem mais os Srs. Feli::: Pacheco Monteíro de 

Souza, Antonio Nogueira, Armando Burlamaqul Vicente Sa• 
boya, João Elysio, Gervasio ·Fioravante, Arnald~ Bastos Cor-
reia de Britto. Esta~io Coimbra, Austregesilo, Arístarcbo Lo• 
pes, Pedro Lago, .loao Mangabeira, '·Alfredo Ruy José Maria, 
Leão Velloso, Salles Filho, Norival de Freitas, ~evedo Sodré 
Macedo Soares, João Guimarães, José de Moraes, FranciscÓ 
.Marcondes, Lamounier Godofre.do. Waldomiro de Magalhães. 
~.\laor Prata, Camillo Prates, Meno Franco, Salles Junior, 
,Ferreira Braga, Alberto Sarmento, Barros Penteado, Pru
dente -;Ie Moraes Filho, Sampaio Vidal, Severiano .Marques

7
· 

Luiz Bartholomeu, Pereira de· Oliveira, Celso Bayma e :Mar
Çal de Escobar ( 40). . . ·'!' : · 1! ~1'11 

DP::-~a.m dú P.;mr·are~er _ Ds ;~rs. Arthur Collari;s M'l1·ei~a, 
~ndrado H~zerra. _Jnvcnal I.amar·tine, Ephígenio de Salles, 
A.b<.>l GheI'mont, Chermont de M1rM.da. }Jerculano Pa1°ga, ·José 
Barreto, Pires Rebello, João Cabral, HePmino Ba!'Toso, Mo-
1·eira da Rocha, Thomaz Cavalcanti, Ildefonso '.Albauot José 
Augnsto, Alberto Maranhão, Affon~v J>C1.ra.ta, SoL•n de Lucena, 
iA..11tonio 'Vicenr~. Pcd1'0 Corrêa, Turiano Campello, Julio .. de 
Mello, Natalic\o Camboim, Alfrcdõ fle Maya, l.uíz ~ilveira~ 
l\figucl Palmefra, Mendonçn. Martin~. l\fan-0el Nobre, Deodato 
Maia, Octavio Mangabeira, I.auro VilJa.s Boas, Castro Rebello, 
Mario Herm~51, Cbaldino de Assis, Arlindo Fragoso, Seabra 
~'ilho, Torquato Moreira, Rodrigues Lima, Manoel M'on
.~al'dim, Uhaldo Ramalhr~f.e, Antonio Aguirre, Oetavio da 
Hocha. :\Hranda. Ar.urem Furtado, Nicanor Nascimento, Aristi
des Caire, Mend~s 'l'avares, Víc~nte Piragibe, Lengruber Filbe, 
Jcr.1.~ Tolentino, l\lanoel Reis, Themistocles de Almeida, _!Buar.., 
riui; de Nazarcth. Ramiro Braga, Raul Fernandes, Mario de 
:Paula, Teixei!'n I-~randão. José Alves, Herculano Casar, Matla 
Machado. Silveira Brum, Ant.onio Carlos, Emfüo J'ardim, 
l,andulpho de Magalhães, Antero Botelho, Francisco Bressane, 
Josino <lc Aranjo, Fausto Ferraz, Jayme Gomes, ~az de Mello, 
Honorato Alves, Edgardo da Cunha, Carlos Garcia., José Ro
berto, Marco li no Ra1 reto, Palmeira Ripper, João de .. Fa~Ja, 
Hodrigues Alves Fi!ho, Pedro Costa, Manoel -ymaboim, . ~ .. 
nolpbo .\zevedo, úosfa Marque!"., AbJy1 Baptista, f:Tipg~cw 
Muller,_ A~varo Baptista, Gom.~,·cíndo Ri~as, Evari~t'" A~o/al, 
;João $impHr>~..: . . Carlos .:Penafiel. Aug )~t~ Pestana, ~~1d-1S 
·MQya e Flores da Cur.!ha. (9i.). ,, 

ORDl~l\l no DI~ 
o Sr. Presid9nte - A lista de presen~ accusa o êem ... 

parf!cime·,.~o de i 17 sr .. ;. Dept•t.ados.. . 
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Vae-se proceder ás votações das materias que !e acham 
sobre. a mesa e das constantes da ordem do dia. · 

. Peço aos nobres Deputados que occupem as suas cadeiras. 
· _(PfWSa.) . . 

Vae ser considerado· objecto de deliberação um projecto •. 
E' lido, CODRíderado objecto de deliberação e enviado á: 

f:ommissão de Finanças o seguinte 

PROJECTo· 

N. 216 - i920 

Crêa, rw Casa da Moeda, o logar de fucar technico âo fabrico. 
de not~, seUos e estampilhas · 

Ar.t.. 1 . º Fica creado na Casa da .Moeda o togar de fis
cal tec.hníco do fabrico de notas, sellos· e estampilhas, com os 
vencimentos annuaes de 9 : 600$, divididos em 2/3 para. orde-
nado e 1/3 para gratificação. . . · 

· Art. 2. º Revogam-se as .. disposições em contrario. 
Sala das Commissões, 13 de agosto de 1.920. -. Raul Car

doso. - SaUes Junior . . . 
·O Sr. Presidente - Passa-se ás votações constantes da 

ordem do dia. ' 
Votação do projectb n. 2 A, de 1920, autor-izando o Qo ... 

verno a despender 250 :000$, com. a veedifieação da Alfan
dega de Aracajú, e dando outras providencias; com parecer 
ravoravel' da Commissão de ·Finanças (3ª discussão). 

Approvado em a• discussão e enviado á C'ommissão de 
Redacção o seguinte · 

PROJEC'ro 

N. 2 A......, 1920 . 

O Congresso Nacio~al decreta: 
Art. 1 . " Fi.ca o Governo autorizado a despender a quan: .. 

tia de 250 :000$, com a reedificação da Alfandega-de · Araca.jú~ 
in loco, 0 11 em outro sitio que seja julgado mais conveniente. 

Art. 2 .. º Fica igualmente o Govern.o autorizado. a des
pender até 20 :000$ com a acquisição de uma lancha. movida 
a gazolina, para o serviço externo e maritimo da mesma al
fandega. . · 

Arl . . 3. º füwogam-se as disposioões em contrar10. 

O Sr . Rodrigues Doria (pela ordem) requer e · obtem 
d·ispensa de impressão da l'P,dacção final do projecto n. 2 B, 
de 1920. a fim º" SC'r immedint.nm l"nt.<' votada. 
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E' lida e. sem observações. approváda a seguin~ 

.REDACÇ,Ã.O 

N. 2 B - 1920 

Redacl)ão final do projecto da Camara ~ t»os Deputados n. 2 A.. 
de f920, qu_e. au~oriza o Governo a de.r:pender 250:000$: 
com a. reedificar; ao da Alfandega de Araca.jtí e dá outra$ 
pro·videncias · ' · 

. O Congresso Nàcional decreta: 
Art.. i ·. º Fi~a o Governo autorizado a ·despender a quan

tia de .. 250 :000$ . com a reedificação da Alfandega de An.ca,iú, 
in loco, ou em outro siti.o que seja .julgado · maia conveniente •. 
· Art . 2. º Fica ·igualmente o Governo autorizado a. des:i' 
pender até 20 :000$ com a acquisiçãó de· uma lancha, movida 
a gazolina, 'para o serviço externo e maritimo da mesma al~ 
fandega. 

Art. 3, º Revogam-se as disposiQões em contrario. 
Sala das Commissões, . 14 de agosto de i920. - Dorvat 

PortQ .. - Raul Sá . - Prado Lopes .. . 

O . Sr. Presidente - ·O projecto vae ao Senado. 
Votação do projecto n. i94,. de 1920, abrindo o credito es

pecial de 3 :650$, para pagamento a Godofredo Cavalcan.ti da 
Cunha Vasconcellos 0 José Guedes Corrêa Gondim (2ª dis
cussão) . 

Approvados successivamente em 2ª discussão os segui.ntes 
artigos do · 

PROJ~C'I'() 

N . 194 - 1920 

O Congresso Naeional decreta: 
Art. 1 . º Fica o Governo autorizado a abrir, pelo Minis .. 

t.erio da. Fazenda. o credito especial de 3 :650$, para occorrer 
ao pagamento de diarias relativas ao exercicio de i919 e que 
são devida.:' .ao encarregado e escrivão do 4" posto fiscal do 
Acre. Godofredo Cavaleantí àa ClLilha V:asconce1los o !José 
Guedes Correia Gonc;iim . · 

Art. 2. º Revogàm-se as disposições em contrario . 

o sr .. Presidente -- o projecto passa á 3ª discussão. 

o Sr. Costa Rego (pela ordem) requer e obtem dispen~ 
tfo intersticio para o proJecto figura r na ordem do dia. d:l. 
sessão se~!nte. 
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Votação do requer~mento n. 12, de 1S20, do Sr. Mauricio 
t:ie Lacerda~ pedindo informações sobre as prisões feita·a em 
.(rente ao jornal Voz do Povo. 

REQUERIMENTO 
!t 

N. 12 

' "1Requeiro que, pelo intermedib da Mesa, o Governo in
.rorme com urgencia quaes os presos . nas ocourrencias poli

.. . ciaes em frente á Voz. do Povo, nomes, delictos e paradeiros 
desses presos.~ 

Rejeitado. 

VÓtacã~ do requerime~to n. 13, d~ 1920, do Sr. Maurfofo 
de Lacerda, sobre a -execução do decreto que instituiu·· o De-
iJartamento do Trabalho : ~ 

REQUERIMENTO 

N. i3 

Reciueiro que, pelo intermedio da Mesa, o Go1lerno in
forme porque não cumpriu até hoje -0 deereto que instituiu o Departamento do Trabalho. 

Rej~ita~o. 

Votação do requerimento n. 14, de 1920, do Sr., Mauri
~io de Lacerda, sobre a expulsão de Manoel Perez •. 

REQUERIMENTO 

N. ~14 

Requeiro que, pelo intermadio, da Mesa, o Governo in
forme: 

a) .am que data e por que motiv-0 foi expulso do tçrri-
. forio .nacional Manoel Perez; ,,. 

b). qual o tempo de sua residencia no paiz; / ,.... 
e) si foi feito inquerito policial para esse fim, quando: 

quaes 'as tootemunhas, seus nomes e qualidades; si foram 
· interrogados na ,presenç:a do expulsando; si este foi inter
rrogado; qual o seu interrogatorio; si foi notificado da 
portaria de expulsão e em que da.ta; . . . · 

, · · dQ quando ou em que dia foi preso para ser expulso, 
si esteve incommunicavel ou lhe foi dado constitui~ defensor 
~ advo~do para acompanhar o processo administrativo ou 
jnquerito ei ·lhe foi dado o prazo da. lei para o reew-so; 

, e) em que dia foi embaroado e ~m que xapor; 
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. f) si era e"leitor e consta no Gabinete de Identi!ieação a· 
1nser1pclI? do seu titulo de abril a agosto de !918; 

ti J s1 estava sendu processado na occasião, qual a phase 
õo proce~so, e qual a· sentença definitiva do mesmo; 

h) s1 era da linha. de tiro e capitão da mesma no Lyceu 
df' Arles e Officios; · 

i) si era marido de brasileira ou pae de brssilairos9. 

JUSTIFICAÇÃO 

!'ara justificar -o ·requerimento de informações sobre a 
(Jxpu!são do operario Manoel Perez, envio á Mesa da Camara 
a seguinte carta: 

<Sevilla, iO de julho de 1920. - Sr .. Dr. Maurício de 
Lnccrda - Saude - Quem vos escreve esta carta á Ma
noel Perez, que era iº secret_ario da. Alliança. dos Trabnlha.
<hJres em Marcenarias_ do Rio de Janeiro, quando foi violen
tnmcnte deportado no dia· 30 de outubro do anno findo, a 
bordo do Benevente. 

Todas as .,provas da illegalidade de minha deportacão eu 
a1o ünviei aos meus camaradas do Rio, porém, por carta que 
J'eccbi ultimamente, sei que taes ·provas não se tornaram · 
ptJblicas por ter a policia sequestrado minha corresponden
eln. 

Eis as provas: 
Que fui sempre um ~~abalhador honesto, o que se põàe 

!h'r verificado com -os s~intes se·nhores com os quaes tra-· 
balhei durante n periodo de 1~06 a 1920: 

Marcenaria Tunes; 
Auler & Comp., Invalidos, 12.3-134; . 
C. Guimarães & Comp., hoje rua do Theatro n. i, <tA 

1r1.dcpend ericia>; · 
De Pascale, rua do Rezende n. 34; 
J. Palito, rua no Senado n. 46; 
J. Monteiro, rua Barão de S. Felix n. t44; 
J. Marinho, rua Sete de Setembro n. 66; 
Relojoaria da Bolsa, rua do Ouvidor n. 56; 
Rua das· Marrecas n. 34, Octacilio da Rocha. 
E na P:i.>ef eitura do Dístricto Fede!'Mr Di:rectoria Geral 

<l~ Insfrucrão P.ublica. onde estive durante os annos da i.9i3 
e 1914, como -ericarregado das. turmas da conservaç_ão do ma
terial escolar. · 

Facil será obter informações sobre a minha conduets 
nos logares mencionados. Isto quanú:vá. minha conduct.a come 
operario. . · · . , 

No Lyceu de Arles e Ofiicios, cujas aulas cursei du
rnnle os annos de 1906. f907, 1908 e 1909, podem tambem 
ilL!ormar qu~l !oi a minha con~ucta n,esse estabelecimento 
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onde fui um aos organizadores da Linha de Tiro, na qual 
cheguei ao posto de capitão. · 

. . Quanto ~ prova de que sou legitimamente cidadão bra
s1l~1r?, pode1s .obtel-as ~o <J:.a~ine!.e de Ide!lt~ficação e Es
tat1~tica, nos livros de identlficacao para fms eleitoraes de 
abril u agosto de 1918, não posso predsar a data está in-

. scripto o -meu titulo de eleitor, este titulo se encontrava em 
poder do juiz quando fui preso para ser deportado -sem que 
m r. · fo86e pe_r~ittido pela policia que o pudesse apresentar. 

Com o ,Jmz se encontra tambem <> meu registro de nas-
cimento. . · 
. Como vê. o ~r . , a minh~ deportaç~o não p6de ser mais 
illegal e arbitraria. Outra 01rcumstanc1a que é deprimente 
pn.ra a justiça brasileira, é o de estar submettido a processo 
quando fui de.portado, sendo que n-0 dia em que fui ·preso 
estive' no SupremO' Tribunal Federal assistindo ao summa~· 
rüi de culpa <le meu processo. 

Agora, por .1ornal que me foi -enviado do Ri.o, .tive · no
tfoias de que o Dr. Octavio Kelly, juiz federal;· me · pronun
ciou como incurso nos crimes de resistencia á prisão e in
citamento á rebellíão. 

P.ois solicito que deolare'is : 
.Que -0 cidadão brasileiro Manoel Perez; 41epGrta·d'o vio

lenta e arbitrariamente pelo Governo F~deral, declara :que 
acata. a sentença contra elle. pr.oferido, e ·solicita a Eiua ex
tradição, afim de cumpril-a. · 

Si esta reclamação J.egal nã-0 for attendida eu declararei 
á justjça bespanhola a minha qualidade de eidadão brasi
lEiiro, <leclarando o crime que me é· ilnputado e a . ~ondemna
{lão imposta, a:fim de solicitar a minha expulsão ç.o terri
torio hespanhol. 

Dr. Maurício, confio ·em vossa accão, as ;provas que 
ar.resento não desmentem o. m~u. idea~ l~ertario; nã<? ! 
Continuó firme em - mellf? princ1p1os, pois a. isso tenho m
contestavel direito; esse . direito que. a Constituição · brasi
leira faculta e que um mestre de aireito ' d-esrespeita vi.o-

' lentamente. · . . .. 
Doente e sem poder procurar pelo trabalho os meio-! 

de vida para minha esposa e filho. que aqui se ~ncontram, 
solicitei a.os amigo6 de ahi recurso"s para repatriai-os; eu 
aqui ficarei -curtit!do o.s _ ·soffri~entos de uma e.nfermitlad~ . 
provocada peios martyr1os s.offrid~s. . ~ . 

. Mas confiante em vossa acca-0 e na dos companhe1r~s 
de consci-encia que abi Jut.am, espero em breJ1e voltar ao pa1z 
<le origem. - . 

Receba V. Ex. um · af;fectuoso abraço de Manoel Perez. 
-Calle Nara'Oja, 5 __;_ Sevilla - Hespanha.> . . · 

A 'Gamara em sua .sabedoria delibere como de costume, 
oerta de que ~e enço~tra deante de um concidadão, .Po.r. va~io~ 
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ti lulos: cleil oral, militar e de adopção tacita da patria hl'asi
léira. 

~,fosmo sem elles, com ser marido ou pae de brasileiros -
parece-me que, primando esse dfreilo natural sobre . o c.:on~ 
~t.itucional da residencia interpretado liberticidamente não 
é p~usivel a·:- ·~xpulsão do pacioute. Seria permitÜr ?a cx
J!~lsao · de res1dimtes, um attentado á Constituição, mas, 
fora desse campo e em úutro mais elevado, humano e moral 
para mim ou quasi divino para meus adver!,!ario~. con.senLir 
na. de paes de bratiileiros ou . maridos de brasileiras, é de
cretar que. a · nossa politfoa está fóra. dos melhores s~nti- . 
mentos da· especie e lanoar aos qualro vent% esta mou11t.ruo
:ddade: a Constituiçiio B1·asileita sú aarante 1J lar aos ci
dadãos b1'asilei1'os e, como, a ·1n.ulhe1· patricia ou a infanâa 
'patrir.ia na.da são na cidadania, os govern • .is p01l1Jm cahir ('0-
mo o raio no lar cujo chefe exilam. 

Pàra essa enormidade amoral e iniqua., todos os adje
clivos são infimo,s. Basta enunciaI.;.a. E' o cju9_ .faco. ' . 

Rejeitado. 

. Votação do requerimento n. 15, de 1920, do S;. Mauricio 
de Lacerda, sobre a expulaão e prisão dos operarios Kock e. 
~terneck. · 

REQ'QERlMEN'l'O 

N. i5 · 

RequeÍI'o que, pelo intermedio da. :Mesa, sejam preata
(ta~ as seguintes informações : 

a) qual e{ motivo· da expulsão tlos operarios Koch · e 
Sterneck, data da sua. prisão, da portaria de expulsão, da 
intimação desta, e do embarque dos mesmos; 

b) quaes ·as testemunhas que depuzeram no ·inqueri to, 
a>om-0 e profissão. de cada, si foram ouvidas em presença dos 
:expulsandos, onde, quando e por que autoridade; si. esses 
expulsandos foram int.erroga:dos, si puderam constituir d·e
fenso:r ou promover a sua defesa · durante o inqueri to e to.~o 
o processo admi'Ilfis,trativo; O\Z es;f/ivtiram incommunit·~ve:1s, 
onde, quando e durante quanto t~mpo, quer .tenha. sido -em um 
quer cm . diversos log·ares, quaes foram este~; 
· e) quanto tempo residi·ram no paiz, si são casados com 
;brasileiras, ou· paes de brasileiros. 

Ó Sr. Maurício de ·Lacerda (pela 01·dem) - Sr. · Presi· 
-dente, pedi a pafav-ra apena~ para accre,soent.ar, oom ende· 
rer-o ao Sr~ Min.istr-0 da Justi~a. a quem -está aff eeto o caso 
asº considerações que pela imprensa tra.dtµi ~ transcrev~ · eu 
s_egy~~ nQ m~~· .4isp~rso. 
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ASNAES DA CAMAR..'i: 

Eil7as-:: 
~ - 4:UM CCMPLO'l' 

Os jornaes noticiaram que a esta cidade chegaram dua.s 
muheres . allemãs e umas creancinhas, estas esqueceram de 
dizer que .. .-são brasileiras, as quaes, a «convij,el> do üoverno 
rt:clamista de Santa Catharina vão para sempre expatriadas 
do paiz · em ·que nasceram. · , 

Dizem os «patriotasl> que isso é um acto da soberania na
cicmal, nia~ olvidam que nenhum acto da soberan1a póde 
apagar o di:reiio natural da nacionalidade ou da patria, que 
elles por forca hão de collocar acima de todas as· soberanias 
'!I saber.anos de hoje. . 

Accresce . que esse acto elles o praticam com covardia 
&rntra um punhado de innocentes, um grupo de ·filho~ ·· do 
Brasil. O argumento é, porém, daquelles que por sua formi
danda logic~ põe os adversarias mudos e os . .,p.tterra para 
ccnf essar a·· sua hedionda culpa. - . 

. Outro lado, este de crueldade indizível~ foi o ,descoberto 
pelos jornaes que nos de<;crevem perdidos nesta cidade os 
louros coitadinhos, tirit~ndo de frio e de · fome, arrastados 
nas saias das mãmãs afflic.tas, sem o pão da sua mesa ou o 
fogo do seu lar, abandonados da misericordia das leis e dos 
homen.s cheios de rancor e deshumanidadc pa1'a sua infancia 
de pro"scriptos precoces. E', · certo, um lado sentimental, in
dífferente para os gastronomícos intellectua~s, cujos olhos 
não se arrazam de lagrimas nem fuzilam .de revolta deante de 
tamanha ferocia, porque de ha muito só reflectem o especta-

. culo intimo da sua mentalidade digna dessa ihstituü;ão de 
bord-el, .emº que vão tornando á ConstiLuicão de fevereiro em 
nossos füas. O aspecto, entretanto, moral .sobr-e que não é de
mais insitir, o aspecto político, o aspecto, digamos ainda que 
a palavra provoque geral mofa, constitucional, da possibili
dade de expatriar, não residentes estrangeiros ou suas mu
lheres alleãs, mas creancas brasileiras, sêres sem defesa 
nem apoio sinão no respeito â sua fraqueza, o que se vae per
dendo é o da ultima deshumanidade, da rjerradeira miseria, 
da final covardia que nos podiam off erecer á. contemplação f<!-
tigada de tanta dureza de cost.umes, de governos e de legali-
dades. · 

Abandonemos, porém, esse campo, onde, por fallar lin
guagem morta, como a do sentimento, não nos entenderiam 
muitos dos . a quem devem ir . estas linhas directamente. 

Quero só, em breve relatorio, expôr. muito fóra de minha 
doutrina juridica ou de minha concepção sodal, um dos ver
gonhosos episodios que .iá vi em materia de expuls~o de es
trangeiros - o caso de Blumenau, qu~ é um verdadeiro <i:com
plc.ih. N~st!3- cidade do 6Ul existe uma fabrjça ·de que é gerente 
um a1lemão rico, de nome Mendel. · . 
· Esse industrial tem como sub-gerente um irmão do .ae
~retario da Fazenda dó. Estado, e é ·elle mesmo socio _de ·u~ 
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filho do . Gõ~·e~nador em negocio::; àe terras publicas obtidàs 
dü · 'lpac a filho:>. EsLe tem um jornal em que o fabricante 
poz alguns cobre~, daquelles . que déra tambem a ganhar ao · 
r abula e seu sub-gerente, jornal de que é secretario o dele
gado de poli.eia local. 

. .A fabrica de .Mendel 1.hí 40 1{0 iJ.e lucros liqui 1os a·nnual-
me~te e como rigosijo distribua a seus empregados de cate
goria, taes como gerentes e sub~gerentes, -a bagatella de 35 
conto6 de gratifica(;ão annual. Emquanto isso os operarios 
ganham de 40~ a 90$ por mez e si quizerem pouco menos do 
dobro têm de trabalhar 14 horas ~contínuas · por dia. Em vir
Lude disso comf·1;aram a r eclamar -e o anno passado em uma 
gréve obtiveram 50% de promessa pa.ra augmento no sala
rio~ Nessa occasião um operario, Koch, interpellou · o ge~ 
l'í;nte sobre o roubo na metragem et sendo contestado, con .... 
fundiu -esse gerente que não era outro sinão Mendel.. Este. 
3uardou o ·Dppróbio do desmentido. A fabrica continuou o 
serviço, mas d_a promessa s-ú sê pagava 30%, protella:b.do sem ... 
pre cumprir á palavra. Foi qua~do este anno resolveram os 
operariog, novamente recla:mar, delegando para esse fim dous 
companheiros que foram o .mesmo Kocb e mais Sterneck co ... 
mo ·representante da. associação operaria. local, de caraot~~ . 
beneficente e nada revolucionario. . 

O allemão gerente, irritado com seus dous compatriotas 
os despediu sem _attender. . · : 

Os demais, como protesto pelo sácrificio de seus dele
gados, abandonaram pacificamente o trabalho, deliberando· 
cnt~o o ge.rente pagaI-os como despedidos tambem e fechar 
a fabrica. Até ahi nada, um pequeno autoritarismo, um prus .... 
:::ianismo branco. ·. ! 

Não estavam, porém, socegados os iusaciaveis induslriaes 
do logar, era pr:eciso cantar com · as reclamações; estas eram, 
segundo o Sr. Bayma. na Gamara. fallando em nome dos ai.., · 
Jcmães rica~os contra os operarios allemães, caracterizada
mente a perturbar:ão da ordem, pois a paz social estava no 
::;ilencio de oito das officinas de escravos do salario, onde não 
se devia protestar. Assim, se urdiu a accusação de anarchis· ... 
tas, que o Sr. Muller embrulhou com bolshevístas e o Sr-. 
Bayma com industriosistas, .contra os dous operarios. Era 
pre·ciso, porém, um inquerito. Uma pequena massa,da, mas 
era . preciso. Tinha-se ~í mão o delegado, fazia-se· facilmente a 
cousa. O chefe de policia que viesse ou algm~m por elle, daria. 
no mesmo,' desde que o grupo patronal é que ia indicar, como 
unico conhecedor, as test.emunhas. E assim foi. 

Ninguem viu a gréve.. 
Ouvi eu, dn officiaes dp Exeréii.o, alli, que della só ti-

veram noticia ... pela policia erri alv~roç-0 . · 
O Sr. Ba.yma 1.1ue . acredita P.1umenau em agitação anàr

chiCa, funda alli uma agencia bancaria com toda calma. N: 
policia, entretanto, va.e aqui e allii em nontos af'as~dos, ca .... 
tanào g-ente, 5~0 todos func.ciouarios puplicos, · f~er_aes DU es-.. . . 
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faduac~,. a:.-; Lctemuuhas primeiras colhidas. lJma depõe con
lrafeitu, e o Sr. Orestes Gu~mal'ães, só porque lhe pedem e 
isso mesmo ·«por ouvir dizer». As outras obedecem. Dentre 
as novas que chegam, duas com a qualidade de «commercian
te», uma é de <âunccionario» a outra, são a· primeira o cal'Ce
l'eiro do logar e a segunda o oft'icial de justiça! Faltam, porém. 
outras. Vae-se buscar um tal :Fouquet, que era jornalista es
iipendíado pelo «Kaiser», para propagà,ndla. d(} pau-germa
nismo e por isso mesmo fizera um inimigo ern polemicas a 
~sse respeito, na pe~soa do operario Koch, que criticava vc
liementemente esse. crime 4'.COntra a fraternidade~, no paiz em 
que estavam. 
. Pois é hoje Fouquet quem com um seu -preposto, vem 
,depor contra o operario allemão para expulsar esse estran
geiro ~e uma patria. que teve de lhe suspender o jornal, o ce
leberr1mo Ure·val.dsbote, durante a guerra, e o expulsar qúasi 
'~omo 'inimigo da sua soberania, depois de longos vinte anno~ 
tel-o :SUpportado, a nos gritar que eramas muJatos e a diri
gir os massacres de indios no sul, pertp do Timbó. Um aacri
pante e inimigo do operario accusallo. • . Faltavam, porém. 
Jestemunhos insuspeitos. Fo'i-se buscar o proprio Mendel, o 

. 'gerente da fabrica, B desaffecto de Koch. O Sr. Müller fallon 
:em dez testemunhas e o Sr. Bayma só citou nove? Por que·! 
· Porque acima é o Sr. Konder, o .sub-gerente da fabrica! 
;uma houve que se ·apresentou como ex-funccionario federal, 
i que o é, mas demitt'ido como peculatario em· uma c.ollecto-
ria, a .qual pretende obter agora com () depoimento que pense 
lhe assegurar o apoio catharinense para esse fim. Com t,al 
proposito ,já mandaram dizer para aqui que o eollector, cuja 
:vaga elle anda cavando, o chefe do bolchevismo alli ..• 

E foram estas todas as ouv'idas, onde não ha. neu.hum 
operario, como, aliás, confessou depois ser inverdade o pro~ 
prio Sr. Müller. As testemunhas desse quilate, affirma.m u 
pés juntos que os operados, residentes no Brasil ha. mais de 
sete ou nove annos, paes:, de brasileiros, deveIQ, em nome de.::;
::;es aegentarios patriotas-internacionaes, ser expulsos do Bra
sil, como anarchistas. Citam discursos em allemão, que elltis 
só elles ouviram na· população inteira. traduzidos por inter
JJretes para o portuguez, como si em Blumenau se precisasse 
<lesse luxo para ser entendidó do operariado. Não ha dis
curso algum,· porém. O qm~ ha em allemão é o depoimento 
<los .operarios. que o escrivão lhes leu em portuguez e que 
elleB, . de ai:côrdo com a praxe, dido e ouvido em portuguez, 
acharam conforme a verdade~. que elles disseram em allemão, 
unica lingua que fallam seus compatriotas por alli, graças ao 
passado <.i:allemanismo» dos politicos que hoje os expulsam, e 
então def eudiam no seu grupo eleitoral. 

Ora ahi tem o Sr. Mini.5tro da Justiça como se desforrou 
'o allemão Mendel. auxiliado pelo pan-gerínanista Fouquet, do 
,inimigo de ambos, o operario Koch, nos termos a que alludj 
»<>- ipicjo d~ste. . .. 
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S. Ex. -é um jurista e creio que não ·iH'eciso pôr mais na . 
e~~. . 

Si quer, porém, ::;e certificar exaclamente do llUe houve, 
,111ça todos os offi~iaes do Ex.ercito alli em Blumenau e terá 
1 lclles o que ahi fica, que não houve perturbação alguma gré
\·ista da vida commum. 

A ,:policia é que; depois de Mendel ler arranjado os papeis, 
:,;ahiu ~i rua com zoeil·a e poeirada, ás forifonadas, rpa.ra co
htinestar o aut0-da-f é da cupidez e do rancor de .uns typõe8 
de Blumenau. contra dous inimigos não da sociedade, mas da 
::na <raociet.as•. · · · 

Elogiando a ·. expulsão fall9.ram o U.,...wadasbotei. de Fou
quet; e o Bra.ri.l, de Mendel et cattn•va e O Repubiic., do. g()-' 
vernador- na capital e um telegramma da subsidiada official-
mente ., · · .. 

· A$ presentes linhas podem, p01·tanto1 aquj chegadas,· re
iieLir o intro'ito com que offereci aos ,juizes da opinião esse 
1·aso de visivel immoralidade legal . 

. Estou certo que o àinheiro do cmprestimo de Santa Ca-
1 liarina ·que tem dourado á Camara. o gGverno da.Ili e opiado 
!.aulas consciencias embora se akeva a muito, não terá o 
11odei· de . p~r aqu'i, nas regiões administrativas, suftoear o 
:movimento de repulsa que merece ess~ monturo judieiario 
i 1ue de ha muito arremesse com um ponta-pé da verdade ás 
1'ntra.nbas diabolicas que o geraTam. O Sr. Ministro da Jus
tira .•• «fia.t justi~ia>. · - Mauricio de LacerdJL.-

Regcitado o ·referido requel'imento n •. 15. 
Votacão do requerimento n • . 16, d~ '1920, do Sr. Mauricio 

de Laceraa. pedin<lo in:forma<;ôes sobre o incidente bavidl) 
•~m Hamburgo com os marinheiros brasileiros do vaPor · 
Cn11abd.1 - · 

l\BQUBRIME.NTO · • 

N.: i6 

ltcqueiro que, pelo intermedio da Mesa o Governo dê 
inf ar~ões 1•elativas ao incidente de Hamburgo c-0m os ma
rinheiro brasileiros do Cuyabá, qua-es os que alli fiearam 
preso-a, motivo da prisãA:> e natureza desta.. · 

Regeitado •. 
Votação do requerimento n .. . w. de 1920, do Sr.: Ma.uricio 

de Lacerda., :t>ediD.do informações sobre c>perarios expulsos uo 
l<Jstado <!e P~rnambuoo •. ~ . · 

REOUERIN.ENrroS 

N.; 17. 

\ 
' 

Requeiro que, pelo intermedio da Mesa., o Governo . iii
:rorme se - rec.ebeu 'do Governador tle Pernambuco, oópia do: 
inquerito .Para expul~ de .operados~ quaes os nomes destes • 
. .. c.~:~Y~·· ~.ç_ .y 
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O· Sr. Maurioio de Lacerd·a (pela · ordem) - Sr. Presi
dente, auenas tenho a · accrescentar, como esclarecimento, o 
artigo pública.do . em um jornal de Pcrnai;nbuco, que tl'au-
5crévo no meu discurso e mais. o outro, em seguida, relativo 
a-O mesmo tucidente . 

. ~'I'eve hoje. ás seis e 50, lamentabilissimo desfecho a si
tu~Ção "intolera'Ílêl .creacia ·aos trabalhadores ·da estiva~e i~ão 
sóinents a elles--por um grup() de exploradores das energias 
i)roletarias, 6. · c'uja· frente se encontra o Sr. Umbellino do Sa·-
cranfento . ~ · · · · : · · · 

.'\.pós a ultima gréve dos trabalhadores maritimos, movi
mento justis~imó . de solidaried~de opera.ria, foram contra 
elles . tran1ados ataques. ferindo-se a proclamada lfü~rdade de 
traba.lhó; que tanto enche a bocca aos · legalistas inconsc·ientes. 

E, ao envez de se procurar restabelecer a chamada. har
monia entre patrões e operarias, o Sr. Umbellino .do Sacra

. menta, í'oito instrumento nas mãos de grupo p.ers~guidor. 
oom acintes e provocações, foi contribuindo para reac.cender 
cdios violentos. · . . . 

· Os profissiO?la.es da. estiva cl'am d~ariamente preteridos 
n_o ,ser~ico por meros caprichos pessoaes encarnados no o$r. 
l JDibellmo do Sacramento. . . 

· · (Js . tràbalbpres da estiva, eom1lrehepdendo a gravidade 
rla. situacão que lhea era creada, estudando as tristissi:inas 
condições · u que. os estavam arrastando, por ·mais que . :pro
curassem enlaboJ:fr mn ·P·ntendimento1 pcír maiores esforços 
que despcnde·ssem nu · intuito de normalizar ·as Musas, 
<}ram insistentemente perseguidos, espesinhados, vilmente es-
bulhados nos seu~ direitos . . · 

·.Ainda hontem, na occasião em que o Sr. U~bellino do 
~ac['a.m.eulo agin da. costumeira fórma, já os trabalhadores 
da estiva, chefes de familia como todos os trabalhadores, re
duzidos a precarissimas condições, com as suas familias ao· 
léo das vicissitudes da fome. reolamaram :íquelle encarre
gado da escolha do ,pessoal, sendo aggr.edidos .. 

Gritam os l'eaccionarios qué contra a forca não ha resis
f.encia. Pois estão · redonda.mente enganados : contra uma for
ca ba. outra forca. maior. 

· E não era possível que os ·trabalhadores morressem á. 
fome, segundo a vontade preponderante do grupo- ·contra eUes 
formado. . 

A f~me; d~? o sabedoria. popular, tem cara de hereje. Era 
nMessar10. pois, que. os estivadores fossem reduzidos • á im
Pa:S.sibilidad~, . não ouvissem, ao chegar ao seus lares .de . mi ... 
seria, os brado~ ~os seus filhos fameHfoos, ·a.fim de assistf
rem sem tugir nem m\lg:ir á morte. physiea · a .que os estavam 
condemnando . 

. Bal~aram os re~u:t'Sos f e~itimos, até a provocação de 
hoJe, feita . ~o~ o aux1ho ctmnnoso da pol icia, .presente ás 
Doe.as e .~1ris:1da pelo . Dr., l\fanoel : Candido, . i º . delegado da 
c.ap1t.al, ~- F~l~ppe Xaviex; .. sub-delegado . do districto. -

. .". {) pr1~CJl)lO . do COI).fheto, que põderia ter sido eVitado si 
• • • : . • • • ~ . .J • . . • • . • . .. : • • . 

' ·· .. 
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o Dr. , 1 º delesadü , <.la c.a.piLal não :::0Hre~:::c uma ccapitis d i -
roínutio~ na sua autoridade, si o Dr. 1" delegado tivessr::: 
agido com aquella. prudencia que lhe dizem peculial', 'e não, 
e nunca houv~e abandonado os p9liciaes~ tódos armados de 
Nagants, á ordem do Sr. Umbellino do Sacramento, que, <to 
primeiro protesto dos trabalhador~s da estiva, 'mandou fazer 
fogo, elle proprio , sacando da Mauser de que se ,encontrava 
armado e atirando por àetrás do gradil das Docas para a 
praça apinhada!ll " 

A policiat o diever da policia. não é atirar em uinguem. 
Si são estas , as recomimenàacões que o Br . . Chefe de 

l'olicia tra.nsmitte aos seus auxiliares, ve:iam os trabalhad-0res 
o que é um regiI1~en de Paz e Concord'ia . 

Os Governos promettem, ao primeiro momento, que vão 
proteger 'º povo, que vão dar-lhe as garantias expressas na 
ex-Constituiçã:o, .•. E o que se vê é, quando o povo tem fome 
e clama, inflamma-se-o com a. cavallaria e a inJant.aria ac
dntosamente e quando o.s trabalhadores pleiteam os se'ti.$ di-, 
reito~ insophismaveis, á luz clara dos acontecimentos que 
agitam o mundo, atira-se-lhe a policia encima armada de 
Nagant e .. - o que é mais! .-. commandad'a por um individuo 
que nada representa, sinão o f errenbo explorador <los dinhei
ros dos trabalhadores. 

O oo~licto, ou por out.ra o ataque da policia li. mio &r
rpad&, ordenado pãlo Sr. Umbe!lino do Sacra.ment.o, deu .. ae 
ás· 6' horas e 50 minutos. 

O Dr. Manoel Candido, i º delegado da Capital, deante 
dos disparos, a altos brados, ordenava a.os soldados que não. 
atirassem 1 

Mas, quâ valia a autoridade do 1º dist.ricto ante o instin
ot.Q sa.uguinario do Sr. 'Q'mbellino do Sacramento 

Quem era deante deste individuo, {.J Sr. Manoel Candido?. 
Depois, o Sr~ .Felippe Xavier, sub-delegado do Recite, 

confirmou a ordem de fogo do Sr. Umbellino. 
E, com os protestos do Dr. i º delegado, 0 tiroteio durou 

cerca de cinco minutos 1 
.Ficaram feridos, sendo soccorridos pera Assistencia. Pu

blica. o.~ companheiros Pedro Lessa, gravemente; André Ade
lino: Manoel Joaquim e José Lucas. 

Todos foram feridos a Nagant e M'auser. 
~ 

Eis 'O faCto, como occ.orreu. 
Que necessidade haveria d1e serem · collocados polioiaes 

armados dentro das Docas, para .onde co~ reu o, Sr. Umbellino 
dr) Sacramento, que os instigou a atirarem ? , 

O $r. Chefe de Poloiia .· es~ deante de um oáso que me-
rece o mais: ac\lrad.o , estudo. , ,. · , · / 

Nõs queremos que o Dr. Luiz O>rrêa aja com energia 
e : @e' o Dl~ .. , Manoel Cand·ido diga si n~ , correu gritando. 
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que nãt) atirassem e que o::. soldados sejam interrogaô.<>S> par& 
dize.r quem lhes ordenou a fazerem fogo. 

· Esta deve sei; · a norma a seguir. Fóra dahi, irá tudo 
comolicar~~e ainda · mais. . · 

-O Dr. Jqaqu)m Pimenta, vrofessor da :blaculdade de Di-
1·eüc, foi convid'ado a acompanhar as diligencias) por parte 
dos trabalhadores · da . estiva • . 

~ 

:\'o conflicto foram feridos dous poljciaes. •. )• 
.• -} .. ·'% .' r 

·v ê:-se ·claramente que si nã:o fôra a presença da poi1t: ia 
110 local nada teria oocorrido. Eis ahi como se desenrolam 
os aconte.cimentoa.~· 

«O Pff92YIOTOP. DO CONFI,JCTO DE HOJ'E - QUEM É o SR.-. UMBELJNO 
DO SACRAMENTO 

O. Sr. Umbeliuo do Sacramento, que é
1 

· póde-se dizei•, o 
contractante geral dos servicos da..,. estiva, é o maior perse-
guidor (los estivadores. · 

lia cinco mezes, seguramente, o Sr. Umbelino organizr•1 
uma socieqade que era uma infame extorsão~ um roubp, orga-
nizado contra os estivadores. · · 

Era uma associação beneficente • 
. llara elle +!ntravam aqueJles que elle escolhia a dedo. O 

associado pagava 500 réis por set•viço que fazia. O trabalho 
na estiva é pago a 7$, e os socios da sociedade do Sr •. Umbe
lino, orr;anií'.at.la para pcrscguil' os estivadores. ganhando 7$~ 
deixavam 5S para ellc e recebiam 2$000 1 

Eram rouba(los diariamente em 5$000 t 
No me•~ tle mur(io ultimo n Sr. Umbelino quiz assassinar 

m11 '~stivndor ein plena praca Rio Branco. · . 
l<'oi elle o promotor do ataque de hoje, ordenando aos sot .. 

dados que fizessem fogo, tambem atirando. · 
E' -preciso que se faça justiça contra este miseravel ex-· 

p!orador das energias proletarias~ infame persegu'idor '{los 
trabalhadores · da estiva. . 

E' um dever da policia . - si é ·que cumpre os seus de
vet>es - . seqUestrar este Umbelino audacioso, criminoso e 
(lXplcrador, pondo-o frente á fren~ com a autoridade dQ Dr •. 
Manoel Candido, que elle dasrespeitou, fazendo os poliêlaes 
desrespeitarem. 

Estamos tremendo de indignação deante deata maneira 
e orno se tratam os trabàlhadores •.. 

No conflicto -de hoje, se_gundo podemos apresentar teste_. 
munhas. o Sr. Umbelino do ·Sacramento atirou , á ; queima
roupa rio estivador Pedro Lessa, ferindo-o no ventre, grave
mente. Ou a p~licia procede de accõrdo, castigando este b_~ .. 
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t:lido, ou então os trabalhadores saberão fazer-lhe a devida 
.iustiça, responsavel comd elle é pelo ataque desta manhã. 

Certo é 9-ue ~ã.o ~oqfiamos nesta justiça que se vende ::i. 
troeo de mmto dmheiro, nem em certas autoridades, moral
mente cance1'._osas que .agem com o olhar cupido no dinheiro, 
para extorquir, para tirar do bolso r.omo qualquer salteador. 

~fas, vamos ver até onde nos quererão conduzir.;, • 
. Rejeitado o referido requ~rimento n. · 1.7. 
Votação do requerimento n. 18, de 1920, do Sr.· Mauricio 

d.e Lacerda, sobre a prisão em . que se encontram os. opera .. 
i·1os Sterneek e Koeh. 

REQUERIMENTO 

.N.··18 

Requeiro informaéões sobre a prisão em qlie. se eiicon .. 
tram ~s ope:l;'arios . Sterneck e Koch. 

Rejeitado. 
Votação d(} requerimento n.. 19, de i920, do Sr. Maur1cio 

de Lacerda_. pedindo cópia. do processo da expulsão de Manoel 
Perez. · 

EfEQUERlMENTO 

N.: 19 
Requeiro informaÇões, por cópia! de! processo ·.de exput..; 

!:ão de Manoel Perez. · 
Rejeitado .. 
Votação do requerimento n. 20, de 1920, do 8r. Fran

cisco Valladares, pedindo a. publicação do. ·projectc. sobre a 
commemoração do Centenar10. 

REQUERIME'N'ro 

N. 20 
. «Requeiro a publicaÇão na integra. no Dia.rio do Con

gresso Nacional. do projecto de commemol'ação . do Centenario 
da Independencia. do Bra.f.'iil~ confeccionado. pelo Sr. J?r. Nesto~ 
Ascoli em 12 de jm1ho de 1919; Esse proJecto, depo1.s de ela+ 
bol'ado, foi cuidadosamente l'evisto, a pedido do seu autor, 
pelo Sr. Dr. Manoel Peregrino da Silva. director da Biblio
theca Nacional e apó~ este trabalho ainda fc-i su.ieito á ana
Jyse e ás ponderações do Sr . conde de Aff onso Celso. presi
dente . do Instituto Historieo e Geographice> do Brasil, mere
cf!ndc· de ambos o mais decidido apoio, não só pela intelli
gencia, como pela hone~t.idadc pat.riotica. da confeççã~ que o 
inspirou.> 

, :Approvado. 
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Documento ·a: qí!& se · i-efere o requei'im.ento. npra 

PROJ'KCTO DE COMMn-roR .. \{'.ÁO DO CÉ:NTENARIO DA INDEPENDENCIX 
DO BRASIL, ORG:\N!SADO PELO DR. NESTOR ASCOLI, EM 12 DE 
JUNHO DE i919" . ·~ . . 

Substitutivn ·ao projecto da Camara aos Dep.~tadoa n . .J18, 
· de 1916 . · 

O ,Congre!!G ~acional deere~: · . / 
Art. 1." O Governo Federal, interpretando os sentimentos 

da Nacão Brasileira, celebrará condignamente o .primeiro cen.:.. 
tei;i.ario da proclamação da Indep.endencia .do Brasil a 7 de 
Setembro de H/22. · · 

~ i. º Para auxiliar o... Governo': Federal e promover oi; 
meios de ser levada a. eff eito a. celebração .da grande data na-
cionalt será, pelo· Pre.sidente da Republica, at~ dez dias após a 
publicação dest.3. lei, declarada con-stituida a Commissão Com
mem<;>rativa do Centenario da Independencia do Br~sil. , 

~~ta commfssão será: presidi$. pelo ·Vice-Presidente da 
Republica e Mmpor-·se-á, além de outras pessoas que o Pre
sidente da República entender nomear, dos seguintes mem-
bros~ · · · 

Vice-Presidente. do Senado Federai; 
Presidente da Camara dos Deputados~ 
Pre~idt .nfe <iD Supremo Tribunal Federal~ .. 
Um Senador ou Deputado como representante ele oada· um 

dos Estado~ da Fedel'..ação, d~signado pelos Presidentes e Go-
vernadores: · . . · 

TJ.m Delegado do Territorio do Acre, designado pelas suas 
Pre(ejturas; · . 

Prefef to do Dietricto Federal; 
Presidente do Conselho Municipal do Districto Federal; 
Um Officfa l GP.nerat do Ex-ercfto designado nelo Ministro 

de Estado dos Negocios da Guerra; · · -
Um Q.ificial General da Armada designado pelo Ministro 

de Estado <fo~ Negocios da Marinha; . · . 
· Um Ministro Diplomatieo designado pelo Ministro de Es-

fado das llelações Exteriores; . . 
Presidente do Instituto Hfstorico e Geograpbioo Bt"aài-

leiro: · 
· ·ohefe. da Commissão de LiD.has Telegraphicas Estrategicas 

de l\faU.o Grosso ao Amazonas; " 
... Um Delega.do das Classes Academicas do Rio de Janeiro~ 

Um Delegado das Classes Operarias do Rio de J'an.eirO; 
Director do Arcllivo Nacional: · . . .. 
Directbr da Casa da Moeda; · · 
_Director do Collegi~ ~e~o II; 
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Dir'ector da Escola Dramatiea do Rio dé Janeiro; 
Director da Escola' Nacional de Bellas Artes; _ 
Director- da E~cola Polytechnica do Rio de -Janeiro; 
Director da Estrada de Ferro Central do Brasil; 
Direct.or da Faculdade Livre de Direito do Rio de Ja .... 

neiro; _ 
Director da Faculdade Livre de Sciencias Juridioas e 

~ocíaes; 1 

Director da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro; 
Director· do Ill!!tituto Nacional de Musica; · 
Director do rnstituto Oswâido Cruz; 
Direcor do fardim Botanico do Rio de Janeiro; · · · 
Director da A{!ndemia de Gommercfo do Rio de Janeiro: 
.Oir:~ctor do Museu . Naci<)D~l; - __ 
Direetor do Observatorio Astronomico do Rio de Janelro; 
Directo.r .do -Theatro 1\funicipal do Rio de. Janeiro; 
Director Geral da Bíbliotheca Nacional; -
.Director . da Bibliotheoa Municipal; 

· Director Geral dos Correios; 
-Director Geral da Estatistiqa; 

Djreotor Géal da Imprensa Nacional; -
Director Geral da Saude Publica; 
Dírector Gerai dos Telegraphos; 

· Director da E~.coJa Hahnemapniana; 
_Jnspector Geral das. Estradas de Ferro; 
Presidente da Academia Brasileira. de Lettras; 
Presidente da Academia Nacional •de Medicina; .. . 
Presidente da As~ooiacão Brasileira àe - Auctores Tbea ... 

traes; _ 
- . Presí<lente da A~sociaQão Brasileira de lfuprensa; 

Presidente da Associação Commereial do Rio de J'aneil'<l: 
~· Presidente do Banco . do Brasil; . -

Presidente do -Centro Industrial do Brasil; _ 
-Presidente fio Glu}) de EJ;lgenharia; 
President~ do Chib de Engenharia do Rio de Janefro; 
Presidente do Conselho-Superior do Ensino; · 
Presidente- rfo Derb11-Club do Rio de Janei!'o; 
Presid~nte· do Joekey-_Club do Rio de . Janeiro; 
Presidente da Confederação -.Brasileira de Desportos; 
Presidenté dl) Fluminense Foot Ball Club; _ · . 
Presidente do Instituto da Ordem dos Advõgados Brasi. 

ieiros; · _ - -
Presidente da Liga da Defesa Nacional; 
Presidente do T...loyd Brasíleiro; . _ 

_ PresidentB da ·sociedadi> de' Geographia do Rio de Ja-
~eiro; ~ . 
_ Presidente 1ià Sociedade dt Medicina e Cirttrgia do Rio de . 

Ta1ieir9; • -
Presidente da Rocfedade Nacional de Agricultura. 
§ 2.º O Secret!lrio Geral da Commissão Commemorativ11 

;:erá J;or ena escolhido, sendo considerado como um dos seu11 
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rn : · ::;!~ros, $Í a escolha recabir' em pes59a. ~stranha, e a.ucto:-i
:.-.ado pela Gommissão Commemorativa poderá ·req.uísitar do~ 
<liversos Minístarios .funocionarios publicos em numero ~ir
_:?umscripto ás necessidades do serviço. 

§ 3.º ':\; Commh~são Commemorativa é, para todos os effei
·tos, declarada de utilidade puJ;>lica, com franquia postal e te
legraphie:a e gratuidade de publicação do respectívo expediente 
no Diario Of fi~itd, terá o direito de solicitar informacões offi
ciaes de .,Wdas as repartições publícas e semelhante situaQão 
durar3 até terminar a commemoração do Centenario da Inde-

. penrlencia e ulterior liquídação dos compromissos resultantes 
desta Jei, o que se deverá fazer até 31 de março de 1923.: 

· § 4.º :\ Commissão Commemoratjvat' immediatamente apó.!! 
·a sua constituição, entender-se-á com os Presidentes e Gover
naàores dos Estados para que nomeiem commissões oom
memorativas é.staduaes, as quaes por sua vez solicitarão dos 
chefes executivos do~ llfunicipios dos. respectivos · Estados 

. sejam nomeadas commissões municipaes. de maneira que, 1em 
todos os i:Jontos do terrítorio nacional. se ass.ignale com de
monstrações de pafriotfoo regosjjo a data em que se completa. 
(l primeiro seculo de emancipação politica. da Nacionalidade 
Brasi!eira . . Com este objectivo, a Commissão Com.memorativa 
do Centenarío da Independencia do Brasil' interessar-se.;.á junto 
ás commissõe~ est.aduaes, assim como estas perante as com-
missõ~s munic-ipaes. para qu~ a commelllor~ção desse aconte
ciment·1 se faCJa principalmente com óbras productivas moraes. 
intellectuaes e materiaes, visando sobretudo, . a instrucção, a 
bygiene das · populações e o embellezamento àas localidade~ -
As commissões estaduaes €> as municipaes terão tambem, parr~ 
o desempenho da missão que lh~" incumbe. franqu ia postal e 
telegra:phica. ' 

§ . 5." A: Commis~iio Comnúimora.tiva, além de outros en .. 
ca~gos est.abeleeiàOfi nesta r~eL promoverá, tanto quanto pos
.sivel, poi· ' sj mesma, e pelas commissões estaduae.s. a organi
zação e a i·P.alização, na época do Centenario dn. lnàependencia 
de congressos seíenOfieos, litterarios. historicos, d~ bel!a~ 
:n-tcs, de iustru~ç~-0 primaria, s~undaria, superior e t.echnica 
ou p-:ofi::.síona!, agricolas. indus~riaes e commerciaes.. . 

§ ti:· As festas · officiaes do iCentenario da Independenr.fa 
realizar-se-ão, de~fro do perivC'ie de 1 a 20 .de Setenll:lrt'> de 
·rn2~~ quando termiraarão C·Om a Festa da Prima.v~ra. O. pro
~'l'amma cClmpleto das · f ~i:>tas officiaes será definitivameilte 
organizado pela Commissão Commemorativa até 7 rle ~ulho 
de !922. · 

Art .• 2.º A. Commissão Comrr..eroorativa abrirá~ trinta .dia~ 
apó~ a publicação ,iesta ·Lei, concurso publico, na C~;:·ital': Fe

. dera! e TI.~~ ca11:tt es dos Estados pelo prazo <te cent.~ e vinte 
dias, para a coru..l.ruc~ão de . um .Monumento Comroemora.tivo 
(lo :Primeir(> Centenario da Independeooia do Brasil. . 

§ 1.º Os pr•J.leetos $i;rão apresentados em maquetas de 
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.gesso branco, na p1·oporção miníma de quinze · centimetros por 
metro, devendo ser acompanhados da respectiva descripção 
l1istoríca, da indicação ao-material a ser empregado no mo
numento e do or;:iamento da obra. Além desse esboço, cada 
concorrente apresentará, tambem de gesso, o modelo de uma 
dss partes priucipaes do ~onumento no tamanho da execução 
11.efínitiva. Encerraào o concurso, as maquetas serão expostas 
·(\o imhlico durante oito dias, findos os quaes a · úommissã.c1 
·Commemorativa procederá ao julgamento dentro do prazo ma-· 
:.timo· de tres,dias. Nos julgamentos, a Gommissã.o Commemo-
rativa escolherá até cinco dentre as maquetas concorrentes, 
e :assíficaJ!do-as num e ricamente,. · 

§ ::!. º A maqueta r.lassificada cm primeiro logai- ~erá a 
~xecutada; a clal:l~ificada em segundo logar terá o premio de 
r.inco contos de réis i5 :00(>:$000); a ch.~<::if!cada ~m terceiro 
Jogar o premio de. tl'es contos . de réis (3 :00~00); a; classifi
cada em quart-0 Jogar o premio de dous contos de réis •• ••• -
(2 :000$000) e a que o fôr ~m quinto !ogo.r. o .rremio de um 

·conto de réis O :000$0'00) • · 
§ 3.º O preço para a. execução do :monumento se::-ê~ de dous 

miJ contos de réis no maximo· (2.000:000$000). . 
§ ·L-> Antas . da assignatum do contracto de Bxecucão ds. 

maqueta classificada. em primeiro loga:i', a Commissão . · Com
memoratíva ~xie;ir"á do esculptor documentos que ·provem a 
'"'ua idoneidade e na redacção do contracto incluirá todas as 
~ondiçõe~ que entep.der indispensaveis para acautelar o in
teresse publfoo e garantir a execução do trabalho inclusive 
~ collocaçiio 1:in monumento no Jogar que fôr previamente 
(~Rcolbido. · · 

§ 5." O n1ouumento deverá ficar concluído até 7 de Julho 
rle rn22 e ,.,~r so1nmn~mente inaugurado a 7 de Setembro do 
lnfl5!mo anno. 

§ 6." Ao firmur o contracto de execução, receberá o 
esculptor. como prestação inicial, a. decima parte do valor 
:otal da. l)bra.. A segunda, terceira, quarta e quinta presta
tões, serão pagas. a juizo da .Commissão Cc-I11ID.emorativa, á 
medida do desenvolviment.o da obra e á razão de 5 % do 
mesmo valor tof ai. Qnando todos os modelos estiverem eon:
cluidos, · sempre a ,iu izo <la r.ommi~são Commemorativa, :re
ceberá o contratan 1 e u mn nova prestação: sendo esta igual a 
nma •'T1inta part.A U•) valor t.ot.ul ria obra. A ulf.ima prestação. 
igual metade do vatnt· total dn ohra, ~crá Pft1'.'ll trinta dias 
depoi. ;e ofi'iciaJmuntu roc.ibidu e monumento commemora
·tivo, .iá col1ocado no lognr rt'rn Ih<• houv~r sido destinado. 

~ 7.º Devendo o monumento commemoratívo constituir 
linl attestado do dCRl!Il\'O(Vifilento artistieo na época em que 
~; Nação Brasileira commomora o primeiro seculo da sua 
emancipaçãc política. . o· artista (fue fôr ine1:Jmbido da 
execução, deverá compromett.er-se, no acto da a.ss1goatura do 
respectivo cont.raeto, ,a effeetuar, tan,to quanto p0ssivel, ·todos 
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os trabalhos dentr!): do Paiz e empregar fie .prefermicia ma-
terial nacional. . 

· Art . . 3.º A Commissão ·Comm~morativa abrirá, trinta dias 
após a ·. data da .Publica~ão desta ·Lei, · coneurso . publico, na 
C'.apital Federal e nas eapitaes dos Estados até 7 de Setembro 
de 1~21~ para":.-a. ~mposição dos . -trabalhos . bistoricos qtie 
cons~1tmrao o L:ivro do . Centenar10 da · Independeneia.. . do 
Brasil . cada um dos quaes deverá ser · apresentado em eento 
e cincoenta . a duzentas paginas daetylographadas, desenvol
:vendo. C$ . seguintes .. assumptcs ~ 

·a) Os ~()rigenes do Brasil; 
. b) O BrasH Colonial. ·A Obra dos Bandeirantes; 
·. e) A Independencia. do Brasil . Seus Prodomoa. · A Acção 
de J ósé Bonifacio; 

d) O Primeiro Reinado; 
e) A .Regenoia; . · 
f) . O ·Segundo· Reinado; . . . . . . 

· · · · g) A Fundacão · da Re_publica, desde. os primordios . da 
propaganda republicana até a Constituição de 24 de Feve-
reiro de .i 891 ; · · 

h) O Exercito e . a Armada do Brasil; . · ; 
i) A Diplomàcia do Brasil;. 
i) A Evolução .Economica e Financeira do Brasil; 

· · h) As Bellas Artes no Brasil (desenho, pintura, gravura.. 
esculptura, a.rchitectura, artes . graphicas, caricktura e · indu- · 
mentaria) · · 
. l) A Musica no Brasil; 
· . m) A Arte Dramatica do Brasil: 

n) A,. Litteratura do Brasil; 
o) As Seiencias. no Brasil; 

· p) As Religiões no Brasil; -
q) A Legislação do Brasil; · 
1') As EXI)Iorações Gecgraphicas no Brasil. A Pormação 

Historica das Fronteiras Nacionaes; · · 
·. 8) O Commeroio e a I~dustria no Brasil;. 

t) A 'Viação · Ferrea do Brasil; . . 
u) A Constrl:lcção Naval e Navegação. no Brasil; 
11) . .A: Assi~tencia Publica e Instituições de Previdencia 

no Brasil· · · · · 
:r) A · Iri:itrueção.· Publica. no Brasil; 
y} A Bygiene no Brasil; · 
z) A Impr~nsa no Brasil. 
§ i . .,. Encerrado o ·concurso, a Commissio Commemora

tiva p1·ocederá ao julgamento dentro· do praso de seis me.zes. 
. § 2.0 O auetor de cada um dos ·trabalhos classificados em 

primeiro togar, teI"á o premio de tres· cont.os de réis 
(3 :000$000) é o 'dos classificedos em segundo logar o premio 
de um conto e quinhentos mi! ráis (i :500$000). · 
· § 3.º ·O Livro do Centenario será composto e impresso. na 

Imprensa Nacional, sob a fiscaliiacão t:ia Commissão Com
memorativa; ·devendo ·ser de cinco mil exemplares a respe
ctiv~ .ediçã~ .. · As oondiç5es de d!etribuição gratuita ~ de :venda 
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oos a:emplares ao Livro· âo Centenario. Eãerlo estal>elecldàS 
Iféla Commissão. . . 

. .· ~ 4. º A?s auctores dos trabalhos premiados. será. per
m1 t.ti~o reedital-os, respeitados os direitos de a.uctor de con-
f orm1dade com o Codigo Civil. ' 

Art. 4.º A Commissão Commemor3tiva abrirã. trinta dias 
após a· publicação desta Lei, concurso publico, na. Gapital 
F_ederal. e nas capitaes do:S N Estados, · pelo pras(.) de cento e 
vmte dias, para a .composu;aq de esbocetos a oleó, . eum um 
metro de comprjmento por 0,'70 de altura, de quadros bisto
ricos e allegorias referentes .ac.i:; seguintes assumptos, sendo:: 

I. . Quadros his~oricos: 
· a) Desembarque do Principe Regente D. Joio na Bahia 

(23 de Janeiro de i80e); · . 
b) O 4'.Fico> (9 de Janeiró de 1~22); 
e) .~ ·Proclamac~o da Independenoia (7 de Setemb~ 

de 1822); . . 
d) A Abdicação de Don Pedro I (7 de Abril de i83i). 
lI. AHegorias referentes': 
a) A' Fundação· do .ImJ?erioi 

· b) Aos Heróes. do Exercito e da ·Arma.da, que mais. hajam 
r0ntribuido para a glorifica.cão nacional; . 

e) A's _ tres raças - aborigene1 européa e afrioane, - · 
synthêtízando o concurso desses elementos etbnioos na for
mncão da Nacionalidade Brasileira: 

d} A' Lei Aurea de 13 de Maio de i888; 
e) -A' Proclamacão da Republica a 15 de Novembro 

de 1889; · . 
f) A' Unidade da Patria através do primeiro seculo da 

<;na emancipação politica. 
· .§ 1.º Encerrado o concurso, os esbocetos serão expçstos 

ao publico durante oito dias, findos os ~s a Commieslo 
Commernorativa procederá ao julgamento, dentro do prazo 
maximo de tres dias. · 
. § 2.0 Depois de .classificados os esboc9tos. a Commissão 
Commemorahva firmará eontr~t()I eom os respectivos a.uct.o .. 
res, no prazo de quinze dias, para a execução dos quadros , 
pre!r)iados em primeiro Jogar, que deverão ser entregues á 
Eseola Nacional de Bellas Artes até 31 de Dezembro, de 1921, 
se até, ;;ntão o edificfo do Museu Historico, creado nesta Lei; 
ao qual ficarão pe1·tencendo, ainda se não achar em condições 
de os recel.ler. · 

§ 3. º· Aos artistas que tiverem os seus esbocetos classi
ficados em primeiro logar, será paga como prestacãO' inicial, 
no momento da assignaturn ~o contracto de· exeeucão, a terça 
parte do valor·, total de oada cbra, ·e a segunda prestação, 
c>gual á primeira, quando estiver a obra esbooada no tamanho 
definitivo e bastante adiantada, a juizo da Commlssão Com ... 
memorativa. A terceil'a e ultima prestação, de importanoia 
egua} ás anteriores, será feita . nt:i act<t da entrega de ~ada 
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QQ.adro concluido •. com a moldura . adequaaa e previament.e 
approvada, e eollaeada no l nga1· 1.1ue lhe fôr. destinada-. 

,.-~ . § 4:º As télas deverão ter as· dimensões de 4"",50 de com-
prime-nto por 3'°',0() de altura. . 

§ 5. º . O preço da execução. de cada quadro premiado será · 
àe vinte contos de r·éis (20 :000$000}, devendo caber ao auctor 
de cada um dos esbocetos cl~ssífieados em segundo logar o 
premio de tres contos de réis (3 :000$000). Serão considera-

. dos cs esboeetcs como propriedade . · nacional, facultando-se 
. ao~ artistas des~nvo!ver a. sua r,oncepção e conservar os di .... 
re1tos de auctor. · · . . 
· Art. 5.'" O Governo Fed~~al abi-irá concorreucía publica, 
dentro no prasc· de sessenta dias· para -o projeeto e con.Struoção 
de dois edific-ios, sendo um destinado ao Museu IDstorieo Na
cional . e outro ao Pantbeon Nacional, ·estabelecimentos que 
por esta Lei são creados. Com ·e auctor de cada uma das pro
postas classificadas em . primeiro legar, será. contractada a 
construeção de cada .um dos edifícios. . . 

§ f. º .·Ao Museu Historieo Nacional serão recolhidos de
'' idamente catalogados, estudados e exiJostos ao Publico todos 
e quaesquer object.os de · importancia ·historica. que tenham 
relação proxima ou remota ~om o Brasil. que attestem a 
evolução da eivilisaoão braslleira e mantenham o culto da 
tradição relembrando as glorias naeiones. 

§ 2." Concorrerão para a_ forma(}ão do Museu Historieo 
Nacional os ob,iectos· que sejam da natureza daquelles a que 
se refere o paragrapho anterior e estejam recolhidos ao Ar
chivo Nacional, á. Escola .Nacional de Bellas Artes, ao Museu 
Nacional e aos museus depe:r.dentes do Ministerio da Guerra. 
e do Ministerio- da Marinha~ · . 

§ 3. º Continuarão a: pertencer á Bibliotheca Nacional e 
ao Arcbivo Nacional as collecções de esta..-rnpa8, medalhas e 
moedas, sellos, patentes, cartas, diplomas e documentos 
rnanúsc.riptos, sendo recclhidos ao Museu . Historico Nacional 

_os .documentos que aoompanl1arem os ob,jeet.os historicos e 
lhe disserem respeito. 
· § . 4." O Governo Federal procurará adquirir para o It!useu 
H.istcrico Naciona.I object.01' de valor historico que estiverem 
em . poder de particulares e no , átrio do edificio collocará 

· uma. reducção do Monumento · da Independencia, levantado no.s 
Campos do Ypiranga, ·. na capital ·do Estado de São Paulo para 
r,ommernQrar o grito de Pedro •I - lndepéruf.encio. ou Morte ! 
. § 5.º o Pantheon Nacional, guardará, em sarcophaggs 
e.spP.ciaes~ os restos mcrtaes dos ex-Imperantes do Brasil. 
bem· eomo de personalidades illustres que haj~in centribuido 
para a. glorifica..,ão . da Pat.ria: neste caso. med1a.nte lei espe
cial do CongresRo Nacional, iniciada, pele menos, dez anncs 

· após o fallecimento. · 
~ . 6 ... O pessoal do Museu . Hist-0rico Nacional e do .Pan

;· theoii. Nacional será. limitado ao est.rictamente · necessari~, 
sendo . para este fim. aproveitados funccionarios dispens~yeis 
nas " demais repartições. publicas, salvo o direetor1 . de bVl"e 

t"'J. 
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úSCOlha <lo Governo :Federal, que fica aucforisado a organisal' 
v respect.ivo ·quadro. 

§ 7 ." O :Museu Historico ·~ ·acional manterá ~xpo::;ições 
dia.rias, inclusive aos -domjngus, e commemor ará as datas na
d onaes da maneira mai::i conveniente á educacão civica do 
Povo. 

§ 8." O l\Iuseu Historico Nacional e o Pantheon Nacional 
f foarão subordinados a. um só director. . 

Art. 6. º Obtida autorização da. antiga. :Familia Imperial, 
;t Commissão Commemorativa providenciará., da maneira <JUe 
mais . eompativel julgar com a natureza do aasnm.pt-0, para 
que sejam t.raslada<los de S. Vicente de Fóra, em Lisboa, 
paI.'a o Rio de Janeiro, os restos mortaes do ex_,Imperador o 
::.:;enhor Dom Pedro .. m, e de sua consorte, a ex-Imperatriz. a 
::>en:hora Dona Thereza Christina, de modo .que, até. 7 de S<! 
tembro de 1922, já se encontrem em repcuso no seio da Pa
tria que elevaram e ~gnificaram. 

Art. 7 .º O Governo · Fe<leral procurará obter do Governo 
1.1ortuguez o assentimento para a trasladação para o Brasil 
<los rest{)s mortaes de Dom João VI, que · em f808 transferiu · 
para ~ Cidade . do Rio de Janeiro a séde do Governo PQr
tuguei; e em 1815 elevou o Brasil "á categoria de· Reino, como 
part~ ·componente do Reino Unido de Portugal, Brasil e · Al
-~arves1 e de Dom Pedro 1, o proclamador <ia Independeneia 
e funaador do Im.perio. . . 

Art. 8.º O GOverno :Fledera!- realizal"'J. na Cidade do ·Rio 
<lc Janeiro, em commemoracã·o ao Centenario da lndepen
deniia do Bt•asil, uma EÃ'J)Osicão Nacional, que· será ina.ugu-
1·ada a 7 de Setembro de 1922 e estará aberta até 31 de De-
zembro do mesmo anno. · 

·§ 1.0 Para a realisação desse cértamen, ' o Governo F1e·- · 
<leral expedirá as necessarias instrucções, por intermediO .do 
:\Hnisterio da Agricultura, Industria e Co~ercio,,_ e nomeará 
~ Commissão Directora, á qual conferirá as attriouições que 
entender convenientes e concederá. franquia postal 

1 
·e tele

õraphica.. ; · · ·~ ,( 
§ 2.º. O plano das construcções ;Qestinadas , á Exposição 

Nacional será objecto de concurso, que a respectiva Cómblis
são- àbri-rá nas condições qu~ fürem estabelecidas, e a oon
st.rucção dos edii'icios · obdecerá ao. principio geral de eon~ 
currencia publica. - ·. 

§ s·.0 Os · edificios príncipaes dentre os que se destinarem 
li: Exposição IN.acional, serão projootados e construidos em 
condiç6es de ser aprov~itados ·posteriormente ·para fins se-:.· 
melhan:tes ou ;para installaçã'o <ie outros s~rviços publicos ~ 
dl\ contribuir para o aformoseament.-0 da Capital da Repu-
blica. . . ' . 

Art. 9.º :1i;; 'Escola ·Nacional ·de J30llas-Artes, . promoverá 
uma. Exposicão de Arte Retrospectiva Brasileira (desenho, 
pintura, gravura, ••.;culptura, indumentaria; moveis, ourive
saria, ceramica, architectura, instrumentos, musica, artes .. 
graphicas) ·artes applicadas1 arte plumaria e artes -~~ 
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Lriacs), a qual será inaugurada con.Junctan}011t€ com a Expo
si<;ão Gei·al de Bellas Artei5 a 1. de Setembro de 192::?. 

Paragrapho unieo. Os objcctos adquiridos para a pri
meira das· eix.posíc,;Gc~ 'adrna formarão uma galerja de A.rte 
R.et;•ospectiva na )~scola Kacional de l3cllas-A.rt('S. 
· Art. 10 . ..:\. Gommissüo Commernorativa, scs·senta · dfa~ 

após a data. da publie.açãu desLa l .. ei, abrirú concurso publico, 
na_ Capital Federal e nas capitaes dos Estados, pelo prazo. de 
noventa dias, para a comp©sir;ão da lettra do Hymno do Cen
t.cnario da Independencia do Brasil, devendo ser feito o jul
gamento dos trabalhos apresentados dentro no prazo de 
tt·inta dias. 
· Paragrapho unic9: A lettra classificada em · primeir.o 
lL~gar '·terá o premio <le um conto. e quinhentos mil· réjs 
(1 :.500$), e a clas::;ificada em segundo logar o premio de qui
nhentos mil réis · (500$000). . 

.Art. H. A Conunissão Commemor·ativa abrirá., "trinta 
çlia15 após a escolha da Lettra. official do Hymno . do Cente
nario · d.a Independencia, concurso, na Capital Federal -e nas 
capitaes .dos Estados, pelo prazo de cento e vinte dias, para 
a composição da respectiva musica, devendo ser feito o jul
gamento. no ·prazo de trinta dias. 
. § i.º O conourrente, cuja composição musical tenha sido 
classificado em primeiro logar, antes do recebimento do pre
mio devido, serrl obrigado a a.presentar no prazo de· sessenta. 
9ias, , além das partituras de orchestra e banda, uma redu
~c.ão para piano e canto e as partes cavadas para orchestra 
e canto. . 
· · ~ 2.º A. coinposi~ão musical do Hymno do· Centenario 
classiricada em primeiro lagar terá o premio de tres contos 
de. réis (S :000$000) e a elassificada em segundo logar o pre-
mio. de um corito de réis . .(1 :000$1()100). ' . 

· . § 3. º 'O Hymno do Centenario será entoado, durante a 
commemoração, pelas forcas de terra e mar pelos · alumnos 
de todas as escolas e em todas as festas -püblicas organiza
das por essa occasião. 

Art. 12. O Governo Federal declarará. oificial, sem onus 
para.) a. União, · e feita a desistenoia préyia de quaescruer di
reitos ~elo auctor,. a edição definitiva da -lettra do Hymno 
Nacional;· -já p~da. peló Poder Legislativo, da lavra de 
Osorio Duque Estrada, e por este registrada' na . Bihliotheca 

, Nacional.. 
, .A.rt •. · i3. O . Ministerio da Guerra providenciará ,para a 

realizaoão a 7 de Setembro de f1922 "da Grande Parada Mi
litar do Centenario na qual toniarão parte o maior numero 
possiveL dê tropas de terra e mar, lin:has de tiro e forcas po
lici·aes da Capital Federai e ·dos Estados, assim como os · es
tabelecimentos publicos e particulares militarmente organi-
zados. . .. . · · 
· ·, -Art. 14.".. ·o. Ministei-io da Marinha providenciará para a 

realização, no decurso-. de ! a 20 de Setembro de f~~2, 'd& 
~u~e ·Revista ·Naval do Centenaric •. 

.:. 
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A.rt. i5. A Commissão Commemorativa abrirá opporLu
na.mente co.ncui·so publico, pelo pl'azo que julgar conveniente, 
para a organização de um cortejo histol'ico em que sejam 
repr~sentados o:- grandes vultos da ·~poca da Independencia, 
desde 1B08 com :'! chegada do Principe Regente Dom João e. a 
abertura dos port.os. e registrados usos e costumes dessa 
phase da · historia p.a.tria, devendo. o peojecto ser acompa-
nh.ado do maior numero de desenhos illustrativos. . 

Paragrapho unico. O aucior do projecto classificado ~m 
prímeiro logar terá o premio· de tres contos de ··réis 
(3·~000$000) e o do classificado em segundo logár o premio 
de um conto e quin~e'Utos mil réis (1 :;}00$000).. · 

Art. 16. A Commissão Commcmurativa abrírá, logo após 
~1 olassificacão dos projectos de corte,io historico a que se re
fere ó artigo antecedente1 coucurrencia publica, .pelo prazo 
qua julgar conveniente, para a realização do mesmo, de c<!n
l'ormidade com o projecto que. hom1er sido classíficado em 
ptímeiro fogar e cUjo auctor lerá pref erencia em igualdade 
de condicões. No caso, porém, de ser outro o coutractanl&, 
LIUe não o auctor do projecto premiado, obriga.r-se-ha. aQuelle 
a acceitar· a direccão artistica deste ultimo que acompanharã 
tôdos os· trabalhos mediante uma remuner~ão egual ao pre-· 
~io obtido paga pelo primeiro. · 

Art. 17. A Commissão Commemorativa abrirá, sessenta 
dias após· a publicação desta Lei, concurso publico pelo prazo 
de sessenta dias ·para um projec:to da Medalha. Official Com
mernorativa do Centenario da Independencia, devendo' l'Br 
Jeito o julgamento no prazo de trinta dias e ficando a exe-
cução . a cargo da Casa. da Moeda.. . 

.,.Paragrapho- unioo. O autor do projecto da'Medalha do 
Ce;ntenario da Independencia classificado em primeiro Jogar 
lerá o premio de quinhentos mil réis (500$000) e o do clae
sifioad.o em segundo Jogar o premio de duzentos mil réis 
200$000). . 
/ · Art. 18. O Governo Federal abrirá, sessenta dias. ai:iós a 

publicaeão d.esta Lei~ concurso publico.· pelo prazo de· sessenta 
dias -para. um ·projecto de Moeda Gommemorativa da Ind~ 
pe:il.dencia nos metaes e valores que tendér convénientes, de .. 
vendo ser feito o julgamento no prazo de trinta dias. · 
. § 1.0 O auctor do projecto classificado em primeiro logar 
terá- o premio de quinhentos mil réis (.500$000) e o do eiai;... 
siffoado. em segundo log~r o premio <ie duzentos mil réis 
200$00Q). . . . . ' . . . 

§ 2.0 A execucão _do projooto . . que for. preferido: ficará a. 
cargo da Casa da Moeda, devend~ as referidas moedas entrar 
em circulacã~ a '" de Setembro de i 922. . . _ 

. Art: 119. O Gov~rno ·Feder&! abrirá., sessenta. dias após; 
>i publiaação desta Lei, concurso publico .,pelo :prazo de see
.o:ienta dias,· para a composicãn de desenhos· de Selloa P~etae1r 
Commemorativos do Centenario da .Independencia, ~zn nu
me:ro 9\1~ .serâ .r~ado co~torn:te os valores ~ série a 1:9r ~· 
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U<la, devendo os ·projectos se1· julgados no prazo de trinta 
dias. · 

§ 1.., O auctor -0u auctores dos trabalhos . . preferidos te
rão· direito ao premio de duzentos mil réis (200$000), Por 
desenho. , 

§ ~." Esses .sellQs postaes serão 'imp1·essos na Casa. da 
:Moeda e postos em circulação pela Directoría Geral d.os Cor
reios a i de Setembro de 1922 .. 

Arl. 20. A Commíssão Commemorativa abrirá. tl'inta. 
·cI!as após a publicação desta Lei, na GaJpital Federal e nas 
capitaes <ios Estados, coneurso publico cujo ·prazo termina.rã 
a 30 de Julho 'd'e 192i, para u composição de uma opera his
t orica em tres ou quatro actos, sendo o librew, que deverá 
~er escripto, de livre · escolba dos compositores, com a con
dioão, porém, de .que o assumpto ·se refira á vida nacional 
gire· em torno da idéa da Indep,endeneia, mas ficando enten
dido ~ue <> julgamento do concurso yersará a-0 mesmo tempo · 
:sobre o libreto e a opera. 

§ 1. ~ O auctc~ <ia opera elassificada em primeiro Jogar 
forá o premio de· vinte e cinco contos de réis (25:000$000), 
'J o da classificada em segundo logar o premio de quinze 
contos de réis ( 15 :000$000) • . 

§ 2." Os auetores das operas classificadas em primeiro e 
· 8egundo logarcs serão obrigados, antes do recebimento dos 
respectivps pramios~ a -rornecer no prazo de sessenta dias, 
além da partitura de orchestra. ou de concurso, uma redu
cçâo para piano e canto ~ as ,p·art.es eava<las pa1·a orehestra 
e canto. . 

· · § 3.º A opar2 classü'icada . em primeiro logal' será so
l ennemente exhibida a 7 de Setembro de 19.22 e a classifi
cada em segundo logar será exbibida, depois daquella, até 20 
de Setembro de 1922.; · 

§ 4! A Commissã:o t.!onímemorativa contractará, me-· 
diante concurrencíu publica, com pessoa · idonea, que . melho

. res :vantagens off erecer,. a Qr.gani.zacão de uma companhia de 
op~ra em portuguez, a qual devel'â executar as . operas . p.t'e
miad~s e as que forem escolhidas e indicadas; arrecadando a 

. :Commissão Com.memorativa até a deeima quinta. récit.~ in-
clusive, as respectivas ~endas. . · . · · 

§ 5 .'o coi·r~ãt> por eontêl. do c:ontrac.t..a.nte quae$quer 
de::>pesas que Porventura tenha a fazer eoro a educação mu
::;ica! e tlieatral dos artistas e das massas coraes, bem como 
a. despesa., com o ·material scenico e . guarda roupai que for~ 
necessaiws a montagem da opera, e que ~ mesmo· con.t.:éa
~f,ia.nte fi~o pertencendo.: 

§ 6. º A companhia eontractada ,levará á sceD.at de ~·f! 
de ~etembro até 3i de Dezembro de 1922> as opa~ nacionaes 
que forem escolhidas e indicadás · pela Comroissão Comme
mora.tiva •. 

§ 7... As percentag-ens d.e direitos d~ auctor serão .®por ... 
tunat:Dent:e regu!ad~ pela ' Commissãkl U.Omm:emQi'a.tiva.\ Os 
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artistas das operas classificadas· em primeiro e segundo Jogar 
teI"ã'O direito ao producto liquido de cinc.o recitas a partir da. 
16ª, divid!ido proporcionalmente aos estipendios de cãda. um. 

Art. 21." A Corrimissão Commemorativa entrará em ac
côrdo com a Prefeitura do Districto Federal p·ara que seja 
posto á sua disposição o Theat.r0 Municipal d.e 1 de Setembro 
a 31 de Dezembro de 1922, e nelle se levem á scena as operas 
classificadas e.m primeiro e em segundo Iogar, bem como as 
demais peças lyr1cas nacfonaes que formarem .o repertorio 
da · companhia organizada para esse fim. 

Art. 22. º A Commissão Gommemorativa abrirá, trinta. 
dias após .~ publicação desta Lei, concurso publico, na Capi- · 
tal ;Federal e nias capilaes dos Estados, até 30 de JuThho de 
1921, para a cmnposição de um poema J:yrico, de uma sym
ph.onia, e de um poema symphonico, com os .seguintes pre
mios: de tres contos de rPis {3: 000$-0'00J para o poema ly
ríco classifieado cm primeiro logar e de um co.nto e qui
nhentos mil ff~is ( 1 : 500~0111(}1) pura o que obtiver o segundo 
Jogar; d'e dous eontos de réi~ (2 :000$000). para a ·symphonia, 
assim como para 0 por.ma symiJhon'ico, elassificado em pri
meiro loga1·. r dP um 1·nn"f.o de r(•is ( 1 :000$000) para cada. 
um do~ qut~ fnl'<'tn classifieados em se~undo Jogar. 

Arl. 23." A Commissifo Commemorativa promoverá. c0n1 1 

11 auxilio dn InstHuto Nneiona! df' Musiea e da Sociedade de 
Cnnrr•rlos Symphonieos. no poriodo d•e 1 a ~O de Setembro 
1 IP 1 P22, n PXeeuc~ãn do poema lyrico, da s~mphonia e do 
poema symphonko elassificad.'os <:>m primeiro e segundo lo
~ar, a8~im comD a organização e realizàção de concertos sym
phonkos em que figurem unicamente composições de aucto
res nac.ionaes, arrecadando a respectiva receiita.. O producto 
líquido de tres récitas, a partir da decimra, reverterá em 
proveito dos artistas incumbidos da execução. As percen
tagens por; d.ireitos. de . aüctor serão opportunamente regu
Ia<l1as. pela Commissã.'() Com memorativa. 

Art. 21!.º A. Commissã9 Qommemorativa ah.rirá, trinta 
dias após a publicação desta· Lei, concurso publico,. até 30 
de Julho de 1921, na Capital Federal e capitaes dos Estados, 
p.ara os seguintes trabalhos theat.raes: 

. a) um drama historico, em prosa ou verso, em tres ou 
quatrb actos, sobre as_13umpto ref'erent.e á vida nacional em. 
derredor da id~a da Independencia; 

b) uma comedia dre costumes nacionaes em prosa ou 
verso. em lres ados, observando tanto quanto passive} a lin
;:!uag~m do tempo e apresentando personagens da historia ou 
da tradição. 

Cada um d-esses trabalhos· clansificados em primeiro 
Jogar. ierá .o premjo de cinco contos de réis (5 :OOO$DO-O). 

§ f . º A Commic;são Commemorativa. na mesma occas!ão. 
f' por egtial . prazo, abrirá concurso publico para o libreto de 

C. - Vol.. V, .§-4 
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uma opereta (genero zarzuela) , ínspirada em: factos veridicos 
ou legendarias da vida nacional, anteriores e subsequentes a 
1ndependencia até o termo da Revolução de Piratinim ou 
Guerra dos Farrapos a 1 de Março d'e ·18!15. O assump.to de
verá prestar-se ao desenvolvimento de bailados caracterís
ticos, st:ndo o auct0r ohrigado a reproduzir as danças con
tempo-raueas dos tres p.ovos que constituíram a nacionalidade 
brasileira - o indio, 0 portuguez e o negro, aproveitando 
tanto quanto possível a melodia de cada qual. Os libretistas 
<:.lf:'vP.rão apre~entar· o~ s<.'u s originaes até o dia 30 de Agosto 
de 1.920 . O auctor do trabalho classificado em primeiro lo.gar 
terá o premio de tres contos dte réis (3 :000$000) e o do 
classificado· em segundo logar o premio de um conto e qui
nhentos mil réis (1 :500$00'0). 

§ 2.º Após a classificacão dos libretos, a Commissão 
Commemorativa abr-irá concurso, na Capital Federal e nas 
capitaes dos Estados, até 30 de Junho de 1921, para a :parti
tura da opereta, que será calcada sobre o libreto classificado 
em primeiro lo:;ar, e que deverá ser entregue orchést.rada e 
acompanhadtoa de uma reducção para piano e canto. O auctor 
da partitura rlass1ficada em primeira lagar terá o premio de 
cinco contes de réis (5: 000$0'00) e o da classificada em se
gundo logar o de de dois contos de . r~is (2 :000$00'0). 

§ 3. º :\~ pc\:nl'I lhP.ntracs classificadas · em primeiro iogar 
~crüo officialmenlc representadas de 1 a 20 de Setembro 
d'e 1922. 

§ 4.º A Commissão Cbmmemorativa solicitará do Banco 
do Brasil a cessão do Theatr0 São Pedro de Alcantara para a 
representaç-ão do drama e arrendará outro para a exhibição 
da opereta, send:o a comedia· representada no que fôr para. 
esse fim construido nos termos desta Lei. As percentagens 
de dfreitos auctoraes serão opportunamente reguladas. Os 
actores que se encarregarem da representação das obras thea
traes classificadas em primeiro e segundo logar, terão direito 
ao producto liquido de cinco récitas, a partir da 16", produ
cto que serâ dividido proprocion~lmente aos estipendios de 
cada um. 

§ 5." Para a organização das companhias, a Commissão· 
:commemorativa ouvirá o Instituto Nacilonal de M'U:Sica, . a: 
Escola Dramatica; , a Sociedade Brasileira d'e Au-Otores Thea
trae~ e a Sociedade de Concertos Symphonicos. 

§ 6. º A Commissã,o Comm~morativa subvenciona.rã as 
referidas. r.ompanhias desde o dia da sua organização defini
tiva. sendo, para 0 drama com cento e vinte e cinco contos da 
<lC' r éis (1 ~5 :OOH$000) '. para a t>omedia com cem contos de 
róis (100:0UOE·íl'OO) e para a opereta com cento e vinte e 
cinco contos de réis ( 125: 000$000). ine1usive a 'Orchestra., 

.Essas companhias serão por eo.ntraéto obrigadas, a represen
tar, além das peças premiadas, un.icamente até 31 d'e De-
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zembro de 1922, outras de actorcs ·brasileiros já consagrados 
e que ~erão escolhida::; e indicadas pela Commissão Comme-: 
m.orat.iva, a qual arrecada~à as rendas das mesmas com- ' 
panhias até que sejam pagas as suhvenções. Dessa. data em 
deante, a cornpa.nhia ou companhias que houveI"~m represen
tado os dtramas e comedias nacionaes', constituir-se-ão em 
c.ompanh.ias permanentes do Thea:tro Nacional, passando· a; 
funccion.ar no edificio co-nstruido para esse fim. .. 

Art. 25. A Commiss1fo Commemorativa, após a · classi
ficação dcs trabal1hos (opera, drama, comedia e opeJ:reta). 
abrirá concurso publico na Capital Federal e nas capi taes 
dos Estar:io~ pelo prazo de tres mezes, para scenographia e a. 
indumentaria e accessorios de cada uma d:cssas obras. Rela
tivamente á scenographia, os ccmcurrentes dBverão apresen
tar, além dos bosquejos ou esboÇos ag-uar elladDs, as scenas 
armadas de cada um · dos actos; e, quanto a indumenta ria e 
accessorios, figurinos e desenhos aguarellalos . 

§ 1." Os auctores dos proj ectos classificados em pri .... 
moiro logar terão o premio de d.ois conto$ de reis (2 :0008000)' 
r os dos classsificados em segundo logar o premio de um 
conto de réis {1 :000$000) per projecto completo. 

§ 2.º A Commissão CommemoraOca adquirirá, nas condi
\:.õe.s que lhe parecerem mais convenientes, os ~cenarios, o.s 
pe1~as de indumentaria e accessorios, destinados ao drama, á 
comedia e á one:retn, de conformidade com os projectos clas
si ficados em primeiro log-ar, mat.erial que ficará pertenQendo 
ao 1'heatro Nacional. · 

· Art. 26. A CommiS1são Oommemorativa abrirá, trinta 
dias após a publicacão desta Lei, concurso publico na Ca
pital Federal e nas capitaes dos Kstados ati! 3:l de Dezembro 
de f 921, para a composi~ão de um poema historico sobre a. 
evolução nacional até a proelamação da R~pu,blica, salientan
do o facto d'a Independencia, e · que será ·publica.d.o. entre os 
.Anrwes do Livro do f..:enten.a.rio da Independencia do Brasil, 
rr.salvados os direitos de auctor. O julgamento do concurso 
será feito no. prazo de sessenta dias. 

Parugrapll 0 unico . O auctor do trabalho classificado em 
p1'imeiro logar ter:l. o premio de tres contos dte réis (réis 
:l :000800·0) e o do c1assiffoado em ·Segundo· logar ·o <le um 
conto e quin'hentos mil r éis ('1 :500$0()0). 

Art. '2.7. A Commissão Comm~moratlva. visando a ins
lt·1!r(:ii.n da massa gP.ral do~ habitantes do Paiz pe!a rcp re
~Pnt.ar;ão oh.iectiva rias tradiçõ0s no.cíona<'s, abrirá concurso 
pnblirn. trinta .dias npó~ a. puhlieni::.ão desta Lei. na Capital 
FPdcral " n::is càpitacs dos Estados. p<'lo prazo de trcs rnezes, 
nara a composição <!SCripta. de um r<'sumo de Histor ia de 
Brasil adaptavel á cinemato.graphia acompanhado de dese
nhos ou r eproducções photograph icas das scenas principaN 
e dos typos historicos que nella figurarem. O resumo dever'~ 
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comeoar com o Descobrimento e terminar com a assignatura 
; da Paz em 1919. São prohibidos nesses trabalhos quaesquer 
c9mmentarios tendenciosos que possam susceptibilizar par
tià!os ou convicções políticas ainda latentes. 

§ 1."' Na· descripção d'Os d:ive:'sos assumpt.os e na escolha 
delles, deverá o auct.or attender, .1ão só ao interesse emotivo 
das scenas, como á continuidade historica das mesmas. 

§ 2. º O resumo deverá ser organizad'o em forma de dra
ma h'istorico em quatro séries: a primeira série, abrangendo 
o pericdo do Descobrimento do Brasil por Ped~o Alvares 
Cabral a 22· de Ahril de 1.500 até a constituioã.o do Vice Reino 
e transferencia da capital de São Salvador para o Rio de 
Janeiro por ac.to de 27 de janeiro dte 17ô3; a se~unda série, 
abrangendo o periodo da Indcpe~dencia, seus prcdromos e 
conseauencias. desde a Inconfidencia Mineira. com o sacri
fJcio do Alferes Joaquim José da Silva Xavier - o Tiraden
tes, até o termo da Revolução de Piratinim ôu Guerra dos 
.Farrapas ein i de Março de 1.8.fü; a terceira série. abrangen
do o period0 da Guerra dó Paraguay, com a invasão de Matto 
Grosso em i ·1 de Dezembro de 18M, atê a quéd•a da Mo
narch ia com a proclamação da Republica em 15 de Novembro 
de 1889; ea quarta, série abrangendo o período do Governo 
Provi~orio rlesde 16 dP- Novi:!mbro '1e 1889 até a Grande Con
flagração. i\fun dial dP- 19H a -1919. 

~ 2." O j1.1lgament.o do concurso .será f.eito no prazo de 
trinf~ dias, sr>ndo concedido aCl autor do resumo cinemato
graphico d<' Historia do Brasil, classificado em· primeiro logar~ 
o premio de dez contos de réis { 1O:000-000) e ao que fôr 
clas<::ificado etn segundo Jogar o premio de tres contos de réis 
('3 :000$000). 

Ar!. 28. A Commi!=:são Commemortiva. após a acceitacão 
do rNmmo de Historia do Brasil, adaptavel á cinematographia, 
0ontr:wtará, r:om profiss:rmal de re.conhecida aptidão e ido
neidade moral, que . já tenha executado n0 Paiz servicos dessa 
natur~za e mai8 vantagens offerecer, estabelecidas pela Com
missi'io Col'11memorativa as cc.ndicões que Antender convenien
tes, a execução da pellicula cinematographica por conta da 
mesma Commi~são Commemorativa, obra que dever·á estar 
cnnP.iuida Até 7 de Juiho de 1922, para ser exhibida em ori
ginal no Rio de Janeiro, e em cópias nas capifaes brasileiras. 
de i .a 20 de Setembro domesmo anno. 

Paragrapho unico. A Commissão r.ommemorativa proce
derá relativamente á cxhibição da peUicula ci:lematographica 
no Brasil e no estrangeiro, de maneira que a sua exploração 
c0mmeMial nossa indemnisar os cofres publieos da somma 
de-.pendidà com o seu cust.eio. 

Art. 29. A snd e da de desportiva Flnminen.::e Foot:....Ball 
Cfob, com s~~dr: no Rio de Janeiro. é declarada de utilidade 
p11blica, sendo-lhe concedido o direito de desapropriação. nos 
termos da législacão em vigor, dos terrenos adjacentes aos de 
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i:ua proprjedarle, necessarios á. conclusão das obras do seu es
taclio e complementares aos seµ~ fin~ de anerfeicoaµiento phy-
.sico, e tamberp mor-al, da moei<lade bra~íleira. · · 

§ 1 . º E' tambem conce<lido, a titulo precario, ao Flumí
'llense Foot-Ba.ll Cbu b, nos fundos do terreno do ;pafacio Gua
nabara, sito 8. Rua Genrral Pinheiro l\fachado, no Rio de Ja
neiro, uma área a partir de uma linha parallela á "f-achada 
posterior· do ~dificio do mesmo Palacio Guanabara, . tirada a 
sessenta m~t.ros dessa fach~da e a terminar nos limites ex
tremos de~st' proprio nac iorp:ll. 

§ 2. º Para o uso e gosci deste favor o Fluminense Foo't-
80.ll Chrb comprornetter-se-á previamente perante a Com- · 
missão Commemoraticva, mediante declaração assignada pela 
sua directoria, a r ealizar·, á sua propria cust:t, e pôr á dispo
sição da Confederação Bra$ileira de Desportos, segundo con
dic.ões que~ ~erão estipuladas entre ambos, todas as suas de
pendencias para que e.3ta organize os festejos desportivos do 
Centenario da Independencia do Br:l.; il, e constantes dos cam
:reonatos brasileiros ele jogos olympicos, de jogos florae s, de · 
armas branca e de fogo, esf abclecendo no espaço que lhe fôr 
~ed.ido, as pistas necessarias a toda especie de atbletismo ao 
ar livre, prfür.ipalmente o hippismo, o motocyclismo, o cy
cJsmo e as carrelras pedestres, e obrigando-se a installar na 
mcmtanha adjacen~e e manter uma escola modelo de e~co
tisr.10, o que tudo deverá ser inaugurado a f. de Sete11J.bro de 
1922. ~endo-Ihe offerecidas as facilidades necessarias para a 
\latisfaoão desse encargo. 

Art. 30. A Commissão CommemC"rativa igualmeI;lte en
tender-se-ti com a Confederação BrasHeira de Desportos para 
que esta realize, ~ sua propria custa, durante o período de t 
a 20 de Setembro de 1922, o Campeonato Nacional do Remo 
no Rio de Janeiro, sendo-lhe off erecidas as facilidades ne-
t.e$Sarias para a satisfação desse encargo. . 

..Art. 31. ·A Commissão Commemorativa promoverá junto 
ás duas soeiedades híppicas do ·Rio de .Tªneiro - Jockey Club 
e Derby-Clith - a realização, durante o per iodo . de t a_ 20 
de Setembro de 1922, de · duas grandes corridas em que só 
tomem parte animaes do Pa~z. 
· Paragrap'tlo 11riico. Os grandes premios officiaes serão, 
para cada sociedade, os segtiintes: ·um de vinte e cinco con-. 
tos· de ríiis (~5 :000$000) para animaes nacionaes de tres ou 
mai.:.; nnnns de edade e outro de quinze contos de réis " 
crn.:000$0'0:0}, para anima:es nacionaes de dois annosi de. ' 
edadP-. . . . . 

At't. 32. São creados os premias de vintf'! contos de réis 
f20: 000SOOO) e de gninzc contos de r1fü; (15:000$000) desti
nado~ aos que até 7 de Setl'.'mhro d~ 1 !122 apresentarem maior. 
área de. rP-plantio flore:)lal, P'''.!mios que serão conferidos pelú 
Ministerio da AITT-iculturn, Industria e Commercio, fixada pol' 
este, at.é sessentã dias após a publi~ai;ão desta Lei, a área mi
niqia de replantio. 
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Art. 33 . O Governo Federal após a pub licaçã'O esta Lei, 
entrará em accórúo com a Prefeitura do Districto Federal, 
~om o Governo do Estado de S. Paulo e com o do Rio de Ja
neiro,. e· estes por sua vez com os dos respectivos Municipiosr 
no sentido de ser construida, ~em onus para a União, até 7 de 
Setembro rle 1922, uma estrada de automovel que, partindo da 
metropole federal, alcance o Monumento do Y;piranga, na Ci
dade <le S. Paulo, ·e que se denominará - Estrada a"a Inde-
pendP-ncia . ~ 

Paragr-apho unico. ~a construccão <la Estrada dçi Inde
penc~encia poderão ser aproveítados os penitencj.arios das zo-
nas por ella atravessadas ou servidas. · 

Art. 34. A Commíssão Commemorativa empenhar-se-á. 
junto aos Governos dos Estados e da Prefeitura do Districto 
Federal, para 4ue .:>ejam e.rnpregados todos os meios .ao seu 
alcance. no sentido de. como uma d~s fórmas de commemo
racão do i:entenario da l:ndependencia,- combater o analpha-

' betismo. de modo que, a 7 de Setembro de 1922, não haja 
brasileiros de .mais de dez annos de edade que não saibam ler 
e escrever·. Empenhar-E:e-á egualmente para que, em todos 
os l\funieipio~. seja fundada uma escola com o nome de -
Escola da lndependencfo -- tendo cada uma dellas em local 
adequado o busto ou a effigie de José Bonifacio. 

§ 1. º IPara realizar semelhante proposito, a :commi3são 
Commemorativa por si fl pelas commissões est11duaes e mu
:uicinaes, fará. tanto quanto estiver ao seu alcance, a prop;i.
ganda Ja diffusão <lo ensino primario appellando para o pa
trioti3mo dos chefes de familia afim de que :proporcionem o 
ensino da::; nrimeir&.s Iettras aos s-eus filhos, pupmos. empre
gados e mais pessoas Süb a ~u~ rfopendPnr=ia. Appella:rá tam
bem para os proprietario~ 011 directores de e!3tabelecimentos 
ng-rirolas r, indtistria.es P chefes de .ca$as commerciaes no sen
tido dü promoverrm a funda~:ãt) e m:rnutE'nção de escolas pri
marias para o~ seus empregados, opcrarios e pessMs delles 
dependente:::. . . 

§ 2. º Aos fundadores e mantenedorr.s de taes eseolaJ, 
que até 1 r!e Setembro d~ 1922 apresentarem um certo nu
mero cte alumnns que saih::im lêr e escrever, será conferido 
um premio. de benemerencia. que consistirá ti'uma medalha, 
gravada e ctmhada na 'Casa da Moeda, do que se fará menção 
no Livro do Centenario. 

' ~ ::l." Os r,hefes de f· iJia, que provarom haver contri-
hu ino nar~ m1t:> todas ai:; 1 '3udS sob a s11a d~pr.ndencia sai-
bam !As f' e.:crever, terão os seus nomes inscriptos no Livre 
do Centenario. , · 

. Art. ::35. O Governo Fedei;al providl'nrinrá. dn fórma que 
.iultrar mai.-; conveniente, para a instii11i<;ão da Universidade do 
tLÍC\ de Janeiro. composta da Escola Polyl1>f•lrnica e da Facul
darl0 d0 1\'lNlicino. fl Pharmacia do Rio de Juncil·o. do Collegio 
~>edro U, de uma Faculdade de Dírríto. e uma F1aculdade da 
Philosophia e Ll'llras e de uma E$cola âe Commercio. O Col~ 
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legio Peàro II restabelecP,rá o curso de bacharela.do em sc'ien
oias e lettras. A Faculdade Livre de Direito e a Faculdade 
Livre de Sciencias .JuricPicas e Sociaes do Rio de Janeiro, ou 
uma dellas. no caso de <-;e não fundirem as du}as, e a Facul
dade de Philosophia e Lettras, creada e mantida pelo Insti
tuto Historico e Geographico Brasileiro, e a Academia de 
Commercio do Rio de Janeü·o, poderão incorporar-se á Uni
versidade. Si taes estabelecimentos de ensino não ·concorda
rem em ser incorporados, . q Governo Federal completará a 
organização da Universidade. O Ministro, que estiver á frente 
dos Negocios da Instruccão Publica, expedirá os actos neces
sarios, de rriodo a serem inaugurados até 7 de Setembro de 
1922 os trabalhos da un·iversidade do Rio de Janeiro. 

Art. .36. E' creada na Escola Nacional de Bellas-Artes a 
cadeira de Historia Patria, de frequencja obrígatoria para os 
alumnos de todos os éursos, desde o primeiro . até ao ultimo 
anno. · 

· Paragrapho .unico. Pâra preenchiroe!nto desse logar, o 
•'Poder 'Executtivo, mediante concurso de titulos, eroolha>rá 
pessoa de noloria e comprovada cultura geral, e· que, por tra
balhos especiaes, se tenha revelado conhecedor da Historia do 
Br2sil. · 

Art. 37. A Commissão Commlemorativa abrir'á, trinta 
dias após a publicação desta· J .... ei, concurso publico pelo prazo 
de Cf»nto e vinte dias, na Capital Federal e nas capitaes do3 
Estados, para a construccão de um Monumento ao Trabalho 
Nacional. · · 

§ 1 . º São applicaveis ao . Mon~mento ao Trabalho as dis
posições referentes ao concurso . para a construcção do Mo
numento ·Commemorativo da . Indeperidencia, conotantes do 
art.. 2º e seus paragraphos, á ex.cepç.ão dus que. dizem res
peito aos premias. os quaes serão de tres contos de .réis 
(3: 000$000, para o projecto classificado em segundo legar; e 
de doua contos de ré is (2 :<100$000) para o que . for classifi
cado em terceiro logar. · 

§ 2 . º A dêspeza com o Monumento ao Trabalho, não ex-
e·ederá de trezP.ntos contos de réis (300:000$000). . · . . 

.Art. 38. O Governo F~deral, trinta dias ap'6s a publica
Ção dei::ta f..f'i, .em combinação com a Prefeitur-a do Districto 
Federal, promoverá a organiza-cão dfl um plano completo de 
remodelação do Rio de .Taneíro, abrindo para esse fim um con
curso- publico . Assentadn este plano de i<emodelação, serão as 
respectivas obras e:'\'.~cutadas progressivamente, realizando
se, porém, desde logo, os irabalhos mais urgentes, de ma
neira a serem terminados por occasíão da commemoracão do 
Cenf.enario da Independencia do :Rrnsil, ou os qu~ puderem 
i;er feitos sem onus para a união. O plano completo assim eil
t.a.belecido, na previ3ão do maior desenvolvimento da mctro
"PC'le federnI. ~erá rigorosamente observado, quer por parte dfl.· 
União, quer por parte da Prefeitura do Dist.rido Federnl. 
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c.onfiada ·a interpretação e execução a uma Commissão Exe
cutiva, 'C.onstifoiQ.a nas condições adeante inàicadas. 
'" · ~ t. º. O crnctlrso versará sobre a remodelacão do Rio de 
Jan~~ro, mcimdos os snburbios, de modo. a attender, tanto 
quanto possivel 1 aos objectívos principaes seguintes: 

· ·a 1 estudo ra.cional e traçado de novas vias publicas, bem 
comó· da rectií'i~ac.ão das existentes, organizado de modo a sa
tisfazer ás mu1tiplas. conveniencias ou exigern~ias da esthetica. 
da hygie~e e da· faéilidade .de trafego urbano, e, particular
mente, f acilid~dP. de accqsso do centro aos bairros longínquos, 
aos bairro~ mari~imos, aos morros mais populosos e ás ilh~s 
mais importantes da Bahia de Guanabara, sendo tracada a rêde 
de viação supt.erranea a ser estabeleci fa e indicados os pontos 
das futuras estaçõe:s, bem como a rêde dos elevados, estes só
mentf nas ep.cosf.as das montanhas 

p) cref}ção de novos e vastos parques ou bosquel), bem 
como de extensos locaes apropriados a· um Jardim Zoologico, 
ó. pratica de toda orqem de desportos e á realização de para
das militarei:; e, nas zonas mais distant~s da cid~de, de nu
cleos coloniaes compos~os de n~cionaes e estqmge1ros, que se 
destinarerri á cultura aa pequena lavoura e hgados ao centro 
por estradas de rodagem; · 

e) desenvolvigient9 da ~ona. coznrnercial da Capital da 
Republica, localizada convenientemente, de accj;Jrdo com a 
tendencia natural de expansão respectiva, o commere:io do 
cen~ro e as ca&as bancarias1 o commercio maritiJ;:no e o com.:. 
mereio em grosso, estes nas proximidade,-, do cá.es ·do porto 
e. das estradas de rerro: · 

d) desenvolvimento racicnal da zona industrial d~ Ca
pital da Republica, respeitaàas as multiplas conveniencias em 
jogo e sendo creadas novas areas destinadas á edificação ~n-
dustrial; · . 

e) desenvolvi.ment.o das existentes e creação de pov~s 
zonas, df'stinadas á edificação 'commum. á edificacão de bair
ros-jardins e á edificação de luxo; 

f) creação de uma zona balnearia na Gavea, apropriada 
tambem fj.. const.rucção de boteis~ casas de diversões e habita-
!.:Ões particulare8; · 

g) creacão d~ µma v~sta zona, S(lfvida PQr vias directas 
de compi~n,icaç~o. especialmente de.stinad~ á eçiifícação eco-
nomica para func<ciona1'ios e operar1os; · 

· h) creacão ·~fo umã zona c~ntral desti'nad~ . á OQ'!lstrur;ãQ 
de edificio pµblico13 rP.clamaõos para a installacão qq~ diver
sos rarnos do Poder ExecutivQ, do Poder Legislativo e do Po- . 
der .fudieiarjo1 f ormarido ~ p~rte monumental da Capital da 
Repuhliea; . 

i) rnelhorarncnto e embelle_zamento dos morros encrava
dos no centro àn Capital da Republica e dos demais que pos
sam ser transformados em logradouros e bairros~jatdins, 
sendo arrazado o morro do Castello; e, si, pelo projecto, fôr 
.conservado o morro de Santo Antonio, ser~ este .transformado 
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em QJ!l Pincjo, em cujo planalto se localízar·á o Palacio do Con
gt~sso N.açional. No lqcal conquistado pelo arrazamento do 
lnofró do Castelio, na área co~respondent.e ao· logar em que 
se_ en~ontra o fumulo de EstaCio de Sá, na Igreja dos Capu
cbmhos, será reservado terreno para a eonstrucção da C1U1 .. -
dral do Rio de Janeiro, tefreno que será gratuitamente c~cuicio 
ao Arcebispado, desde que ·este se comprometta at> mnne:
diato Jevantamento de um templo que seja l.Lffi rn11v.umP.nto 
gran~ioso de - arehit.ectura gothica, submetlido, pqrém, o re
spectivo pl~no á approvação do Governo I'E'Jera l. e col!o
cado _dentro do templo o t~mulo do funda:1or da cidade; 

J) abertura de tunne1s que cornmuniquem os varios 
bairros ~titr~ si ~ qs ~pproximem; 

k) em})ell~zame:r~.tn e $;meairento da Lagôa Rodrigo de 
Frejtas, da de Cqmorim e d~ de Marapendy; · . 

· l) lpcaliz~çãQ da futura Estação Central da Estrada !le 
F'erro Central do Brasil e da The Leopoldina flailway, fazen
do.,.se por vi~ su~t~rranea a passagem das linhas que tiverem 
de ~tr~wessar a cidªde, reserva:dos os espaços necessarios âs 
nova~ ~stações · que porventura se tenham de fazer; 

· m)' locali.zação dos novos edificios publicos, mandados 
construir por esta lei e dos monumentos por ella mandados le
vantar. 

· § ~. º O concurso constará de duas provas succ~ssivas re
guJ;:irmmtaqas em edital trint?, dias após ~ publicação desta l~i: 

111, prova eliminatoria, · que cons"istirá. na apresentação 
de um ante..,projecto, er:n um unico plano geral, abrangendo 
toda a. Qidaàe e s~us suburbips, com indicação, em linhas ge
raes. dos melhoramentos, materiaes e obras de embelleza
mento, acompanhado de um memorial succinto; 

2", prova fina}, erp trl;ls planos - plano geral da cid;ide 
e dos· suburbios prin1cjpiaes, plano médio da cidade uniea
:rnenf.e e plapo e$pec!ficadQ da parte central e monumental da 
cid~d~, - f1CQJ11paphâqo~i es15es dp9p.ment9s eii$enciaes da;; pe-
ças accessorias seguintes: · · 

a) vist~a panoramicas ·diversa~; 
b) p~~&p~ctiv~s pr~11cipaes; 
é) estudos t9pographi~os dás novfls e ~ais importantes 

vi~~ publiímS creaqas; 
· · d) pormenores piantrnetrieos e ~ltimetrieos das _zonas 

mais in:iportantr.s do plano geral; . . 
e) memoria} desenvolvido, com a. descripção minuCfo$a e 

justificaç&o complet~ das 4isposições. do projecto. . . 
A ambas essaEi provas se apresentaeã9 os concm·rentes, 

sob psP.úcfonymo~. cuja. chave será. entregue em enyeloppe la
crado. juntamimte com os documento do eoneurso. 

§ 3 .~ Dos ante-projectos apres!:?ntados á primeira prova, 
ou inicial ellminatoria, serão, pelo jury iilstituidp para o jul
gamento do. ooncurso, classificados 0$ dez melhores trabalhos 
apresentadoEi. 
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Abertos em seguida os enveloppes contendo os nomes dos 
concurrentes, serão estes notificados de que poderão concor
rer á segunda prova ou .final, nas condições estabelecidas, con
servando não obt.sante o sígillo sobre a identidade dos mesmos 
concurr entes, não St\ expondo ao publico os documentos da 
prova preliminar, que serão restituídos aos respectivos au-
tores . · 

· § 4 . º ós documentos do concurso para o ante-projecto de 
remodelação da Capit.al da Republica serão apresentados no 
prazo de sessenta dias e no prazo de cento e ".inte dias os do 
concurso para o projecto definitivo. 

§ 5. º Os premi os instituídos para as duas provas do con
curso são: cinco contos de réis (5 :000$000), para cada um 
dos dez concurrentP.s melhor classificados na prova elimina
toria; cem contos de réis (100 :000$000) ao autor. do projecto 
classificado na prova final em primeiro togar; cincoenta . con
tos de réis (50 :000$000) ao <io classificado em segundo to
gar; trinta contos de réis (•30 :000$000) ao do classificado em 
terceiro logar; vinte contos de réis (20 :000$000) ao do clas
sificado em quarto logar e de dez contos de réis ( 10 : 000$000) 
ao do classificado em quinto Jogar, projectos que ficarão sendo 

- de propriedade da Nação. · · · 
§ 6. º O julgamento das provas dd' concurso será feito por. 

um jury constituido sob a presidencia. do Vice-Presidente da 
Republica. pe1o Ministro da Viação e Obras Pubiicas, pelo 
Prefeito do Districto Federal. pelo· director geral da Saude 
Publica, por tres professores de cada uma <las seguint~s esco
las superiores. eleit.os· pelas respectivas congregacões: Escola 
Polytecbnica, Escola Nacional de eBllas Artes, Faculdade de 
Medicina do Rio de Janeiro, e por tres delegados de cada uma 
das seguintes nssociacões: Club de Engenharia, Insf.itut.o Po
lyt.echnico e Academia Nacional de Medicina do Rio de Ja-
neiro. . 

· § 7. º Depois do ;julgamento, que será feito no prazo de 
trint.a dias, os nrojPctos apresentados serão · expostps ao pu-
blico durante oito dias. -

§ 8 . º Por occasião da escolha do projecto geral de remo
delação do Rio de Janeiro, a commissão ,1ulgadora do conçurso 
é livre de adaptar ao projecto premiado idéas e particulari
dades dos outros nro.)edos classificados que, sob eertos, a.spe-
ctos, 1hP. pi:rreçam dignos de preferencia. . · 

§ 9. º Escolhido o pro.iecto geral de remodelar.ão do Rio 
àe .Taneiro, entrará immediatamente o Governo F ederal em 
combinação .com. a Prefeitura do Districto Federal pará a re
ciprona cessão de terrenos de propriedade da Uq:ião ou da. 
Municipali4ade, porventura comprehendidos no plano de re
modelação estabelecido, e para ser aberta concurrencia pu
blica, da f6rma mais r.onveniente aos interesses da populacão, 
para o estabelecimento rJa viação subterranea por meio de ele
ctricidade, bem como para a solução de quaesquer outras 
questões que acaso decorram da execução do mesmo projecto. 
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§ 1 O. A execução progressiva das obras consignadas no 
plano de rernodelai;ão do Rio de Janeiro será confiada a uma 
commissão executiva, presidida pelo Vice-Presidente da Re
publica e constituida pelo Ministro_ de Estado da Via~ão e 
Obras.. Publicas. pelo Prefeito do Districto Federal, pelo dire
c tor geral da S~ude Publica, pelo director da Eseola Nacional 
de Bellas Artes, pelo director da Escola Polytechnica, pelo 
director da Faculdade de Medicina, pefo presidente do Club 
de Engenharia e pef) autor do projecto adoptado. O Go
verno Federal, sob proposta da commissão executiva, nomeará 
o engenheiro-chefe das obi:as, que deverá ser um profissional 
de idoneidade reconhecida. . 

§ i 1 . A commissão executiva terá caracter permanente 
.~ installação conveniente e plena liberdade para organizar e 
di-rigir todos os s·erviços de administração_ das obras de re-
m_cdelação do Rio de Janeiro, admittindo ou requisitando. o 
necessario pessoal technico extraordinarío; poderá ao mesmo 
teµipo effectuar contractos, mediante concurrencia publi-Oa, 
para a realizàção pa;cial das obras que, no seu entender; não 
devam ser levadas a eff eito por administração. A commissão 
executiva, dará sempre preferencia para a: venda de terrenos 
aos que préviamente apresentarem projectos de construcções· 
verdadeiramente arti~:ticas em qualquer dos estylos consa
grados na arte architectonica, devendo a venda de terrenos 
effectnar-se sempre por .concurrencia publica, a quem mais 
vantagens matPriaes e esf.hetieas offerecer, subordinada a um 
prévio concurso de fachadas, plantas e numero de !)avi
mentos. 

& 12. O Govp,rno 'i?~deral entender-se-ba com a Prefeitura 
do Districto Ff'deral para que, desde a data. da publicação 
desta lei. sejam suspensos, até a. adoprãão do plano definitivo 
de remodelação, quaesquer obras· publicas que possam affe
ctar a execução desse plano, assim como deixarão de ter anda
ment.o quer no Congresso Nacional, quer no Conselho Muni
cipal de Djstdct.o FerleraJ, quaesqtier solicitações ou conces
sões que envolvam alt.~rações do referido plano. 

§ 13 • O Governo Federal, em virtude desta lei, proeederá 
á desapropria(;ãO por utilidade pub1foa dos terrenos é edificios 
cl~ •.:rualmrnr n::ifnrP-za comprehendidos na área indispensavei 
para a execmc.ão do plano approvado de remodelação da Ca-
pital da Republica. · · 

Art. 39. A Commissão Commemorativa abrirá, a t · de 
.Janeiro de 1922, concurso publico, pelo prazo de sessenta 
dias,· para um proj ecto, acompanhado de plantas e desenhos,. 
decoração ar.tistica da Capital Federal. no decurso das fes
tas commemorátivas do Centenario da Independeneia do 
Brasil. -o julgamento dos projectos . que forem . apr-esentados 
será feito no prazo de trinta dias. 

Paragrapho unico. O auctor do projecto clas~ificado em 
primeiro loga:r terá o premio de tres contos de réis (3 :000$) 
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e o 4o classificado em segundo logar o pr-emio de um ~onto 
e quinhentos ~il réis (1 :500$00Q). 

Art. 40 . A Commissão Commemorativa. logo após a 
clastiificação dos projectos de ornamentação artistica da Ca
pital Federal, a que se refere o artigo antecedente abrirá 
ccncorrencía public~, pelo · prazo que julgar con~eniente 
para a realização da reíerida ornamentacão, de accôrdo com 
o projecto que houver sido classificado em primeiro Iogar 
·e çujo auctor terá preferencia em egualda<ie de condi~ões. 
:No caso, porém, de ser outro o contractante que não o au
ctor do projecto premi~do, obrigar-se-á. aquelle a acceila!' 
a direcção artistica desse mesmo- auctor, qu~ acorppannará 
todos os trabalhos com remuneração egual ao premio obtido 
e paga p~lo primeiro. · · · · 

Art. 41. A Commissão Commemoratfva envidará. <H 
seus bons officios para que até 7 de ' Setembro de 1922 seja 
inaugurado o monumento que o Povo Brasileiro, por ·sub
scripvão publica; rf)solveu levantar, em uma das pra"Qas do 
Rio de Janeiro, á memoria do Dr. José Mar.ia da Silva Para-
nhos do Rio . Branco, Barão do R~o Branco. · 

Art. 42. A Commisi;ão Commemorativà secundará os 
esfort;}oS da Liga da Defesa Nacional, do Instituto Hisforico 
:'3 Geographico Brasileiro, da Sociedade de Geogr.aphia do 
Rio de Janei:ro, para que, até 7 de Setembrg_!ie 1922, se te
nha obtido a solução definitiva de todas as questões de limi
tea inter~stadoaes e ultimado ~ demarcação das irontelras 
internaeionaes do Brasil. · 

Art. 43. A Córr_missão Commemorativa, em tudo que 
fôr de seu alcance, facilitará ao Instituto Historico e Geo
grap}1ico Brasileiro a commemoracão do Centenario da In
depen(.lenoia, do Brasil, nos termos do tfügramma e::itahele
.cido rsor ~ssa institui'cão, que, desde 1898, cuif.}a da realiza
~ão de!)se éertamen patriotico, cabendo-lhe por is::;o a prio_
ridade. Fica mantida, 'imr esta Lei, a verba vigente, como 
-auxilio, par~ a publicacão do Diccionario Historie.o. Geogra
phico e Ethnogr_aphico do Brasil. O Governo Federal ·ti.os
IJt~dará os estrangeiro~ que vierem ao Rio de .Ja·neiro tomar 
pq.rte no Cong11esso Internacional q~ Historia da America. 
á realiiar-se ·a 7 de Setembro de 19"22. 

Art. 44. O Governo Federal. att~ndendo aos .f\ervicoB 
que, desde t838, vem prestando o lnstitutç) HistoriM e Gco
graphic.o Brasileiro e á iniport:incia dos thesouro-s accumu
la.dus ?10 seu a.rchivo, ra sua lJibliotheca, no !Seu museu e na 
sua m'appotheca, . manda.rã eo~str.;iir . no t~rreno qu~ já lhe . 
foi cedido á Avenida HPnrique V"alladares, nesta cidade do 
Rio de Janeiro. um edfficki que sirva de eéde deffü1tiva á 
bt>nemerita instituição, obr:igando-se esta a manter cursos 
publicos ·de Historia Patria. O projecto do ediiicio deyerá. ser 
organizado de accôrdo com a <,lirectoria do Instituto Hi$to-
rico e Geographico Brasileiro. · 

Art. 45. o Governo Fed·eral mandar-ti imprimir todas as 
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memorias relat]vas á Geographia do Brasil de accôrdo com 
o . programm~ já elaborado pela. $ociedade de Geographia do 
{<10 de Janeiro para a commemoração do Ceutenario da In
dependencia do Brasil. E~ualmente mandará publicar os 

. trabalhos constantes do programma par•a o mesmo fim ap
provado pelo Instituto Polytechnico do Rio de Janeiro. 

Paragrapho unico. As memorias e os trabalhos .serãlo 
incluidos como Annexos no Livro do Centenario. · 

. Ar:t. 46. A Hibliotheoa Nacional organizará uma e±po
s1ção de H!stori~ . do .. Brasil ·como . compleni~nto e co.ntinuação 
da que fo1 realizada em 1881, dando maior amphtude ao 
plano então adoptadó, de módo a compreherider tudo quanto 
se tiver impl'iriiido . no . Paiz ou lhe disser respeito; empe
nbai''"-Sê-á no sentido de enriquecer ·as collecções coni que 
tiver de coi:ttribtiir --e apresentará. em bôas condições os ob
jt-ctos que forem e:x:póstos, para o que deverá adquirir as 
estantes que se tornarem nécessarias. jazendo prt>ceder áj 
en"<iader1mçãó ou reencadernação . dos livro!:! cujo estado de 
conservâçâô o exigir e publfoará o respectivo catalogo, effe
ctuand.o; alem disto, a publica~ão dos documentos que pós.,. 
su1r' relativos â Independencia do Brasil e ás tentativas de 
efüancipai;;ão· politíca que a precederam. Esse€ trabalhos. se.,. 
rão ptihlicados entre os Anne~.os do Livro do Centenario. 

Aft. 47. A Hiblfotheca Nacional promoverá a reunião 
de um Congresso Brasileiro de bibliothecarios, a realizar 
eni Setembro de . 1922, . para estudar as differentes questões 

. qtlé iriteressam ás bibliothecas do. Paiz, princ.ipalmente as 
que dizem respeito à.os systemas de classificação e ás nor
mas de catalogaçâo, àos meios de e.onservação dos livros, á 
instálalção das bibliothecas . e á constituição do r espectivo 
pessoal. O regulamento do Con gres,so será .expedido pelo 
Mi~istro qhe tiver a seu cargo os Negocios de Instrucção 
Publica. . . . 

Art. 48. d Archivo Nacional organizará uma exposição 
dos do~unientos . mais importantes que possuir ou puder 
obter sobi"e a Historia do Brasil. publicando o respectivo ca.: 
talog.o. Fará além disto a publica~ão d.os . documentos qu~ 
tiver relativos · á. Independencía . do Brasil -e ás tentalivae de 
eniancipacão política qtie a precederam. Esses trabalhos se- · 
rão inc!uidos entre os A.7lnexos . do Livro ào Çentenario . . 
· Art. ~9 .. O Museu Na.cionál providenciará para que . se"'." 

. Jam adquiridas e· pub1 ~cadas ob~as ineditas dé nat~ralistas 
bra~i1eiros ou. estrange1r·os que. tra.tem de. assumptos refe
r~:nt~s ao Brasil ~ b""m assim na'ra .c:n1e ~e.iam vertidos para 
~ t)ortuguez e publicadas obras de Hi~tória_ Natural e . de 
Ethnographia jambem .referentes ~o- Pa1z, feit~ a e_seolha de 
umas e de outras. pela Congregaçao do Museu Nacional, sob 
cuja direcção se fará a respectiva impressão. . 

~ t. º o Mus1m Nacional orf'!:anizarã pe1 as suas seei;ões 
e laboratcit'ios {Geolo~ia. Mineniiogia, Paleontologia, Bota
rJca, Zoôlogiâ, Anthropologia1 Ethnographia, Archeologia, 
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Labor-a.torio de Entomologia· e Labe>:ratorio de Chimica) me
morias especialmente destinadas á commemoração do Cen
tenario da Independencia, que serão incluídas entl)e os An-
nexos do Li\rro do Centenario. · · 

§ 2. " Além da Carta Ethnographica do Brasil destinada 
ao Atlas Geral (art. 53), o Museu Nacional organizará a Bí
bliographia Ethnographica Brasileira. 

§ · 3. º O Governo Federal fornecerá ao Museu Nacional 
os -elementos necessarios aos estabelecimentos dos caracterís
ticos antropologicos da população do Bra6il, afim -de que, 
por occasião do Centenario da Independencia, ao la-do ~o 
censo geral, · seja tambem conhecido o typo brasileiro. 

§ 4. º O Museu Nacional porá · em concurso a organiza
ção de um trabalho didactico de Historia Natural destinado 
ao uso dos alumnos dos GymnaSlios, visando sobretud-0 u 
conhecimento da Geologia, Mineralgia, Fauna ·e Flora . do 
Brasil. A Congregacão do Museu Nacional estabelecerá all 
condições do concurso, fixado em tres contos de - réis 
3 :000$000Y o premio do trabalho classificado em primeiro 
logar. A tiragem será de tres mil exemplares, dos quaes .mil 
e quinhentos serão destinados ao Museu Nacional, que os 
distribuirá pelas bibliothecas e museu6 do Paiz, sendo ex
postos á venda pelo preço do custo os mil e quinhentos res
tantes. Para as edições seguintes o auctor conservará os 
Sl•us direitos d-e conformidade com o Codigo Civil. 
· Art . 50. O Governo Federal providenciará, logo_, após 
a publicação desta Lei, para que sejam dados a estampa, sob 
o titulo - Monumentti Braslio.e Historica - os documentos 
para o estudo da Historia do Brasil, que, por uma commis-

. são de pessoas competentes, forem considerados como impor
tantes e merecedores de publicidade. 

§ i." Os Monumenta Brasiliae Historica constarão d·e 
tantos volumes quantos fôrem necessarios, constituindo uma 
i;ublicacão que sahirá regularmente até a sua conclusão. 

§ 2. º A Commissão organizadora dos Monumenta .Brasi
Uae Historica fará. copiar nos archivos, bibliothecr.s e ou
tros estabelecimento<; do Paiz · e do estrangeiro, assim como 

, em archivos pertencentes á particulares ou a associações os 
<iocumento.s que, no seu entender. estiver-em nas condioões 
<le figurar nesse repositorio. Para esse fim poderá a C<1m
rnissão designar delegados que se êncarreguem de proceder
ás necessarias pesquizas em colleeções publicas ou Darti-
culares. .. 

·§ 3. ~ A commissão organizadora.· estabelecerá o plano da 
publicação e a ordem em que devem ser divulgados os do-
cumentos. . 

§ li.º Ficarão a cargo da Imprensa. Nacional o.s. tr ab.a
lhos ·de composição e imp~essão dos Monumenta· Brasiliae His
tC'l'ica. 

Art. 51. O Estado-Maior do Exercito fará. organizar o 
:Atlas GeogTaphico <lo Brasil a!)roveita<los os elementos já ob-
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Hdos pe'1a Carta Geral da Republica, as investigações e explo
ra~ôe$ da Com.missão de Linhas 'I'elegrapbicas e :&stmtegic,ia.s 
de Matto Grosso ao Amazonas e das varias commissões d·e li
mites internacionaes, assim como as soluções a que houve .. 
rem chegado os Estados nas suas questões de .. limites; e con
comjtantemente, o Estado-Maior da . Armada fará· organizar 
o Atlas Hy.d?og,raphico do Brasil, de conformi.dade com os 
mais recentes estudos e informações a respeito do as~umpto. 

_ Art. 52. O Ministerio da Agricultura, Industria e Com7 
mercio organizará e publicará um .Atlas Geral do Brasil, 
ccmposto de cartas celestes, gelologica.s, mineralogicas, flo
restaes, climatologicas, ethnographicas, agrioolas e pecua-
rias, com os subsídios fornecidos pelo Observatorio Nacio
nal, pelo Museu Nacional ·e por outras reparti~ões subordi
nadas ao mesmo Ministerio. 

Art. 53. A Gommissão de Linhas Tetegraphicas Estrate
gicas de Matto Grosso ao Amazonas pr-0videnciará para. que 
.sejam publicados na Imprensa Nacional ou onde fôr mais 
conveniente, até 7 de ·setembro de 1922 todos os trabalhos 
c.artographir.os e de ·Historia Natural realizados sob a chena 
do general de brigada Cand-ido Mariano da Silva Rondon e 
obrigar-se-á a exhibir, entre as festas commemorativas do 
Cente11afio da Independencia do Brasil, as pelliculas cinemato
graphicas tomadas nos sertões do Estado de Matto Grcnso e 
do Estado do Amazonas, comprehendendo não só os ser ... v..l~os 
da referida Cornmissão, como os usos e costume~ das tribus 
indigenas dessas regiões. 

Art. 54. O Ministerio da Viacão e Obras Publicas orga
nizará e publicará até 31 de agosK; de 1922 a Carta Geral elas 
Vias de Communicação existente~ no terrítorio nacional. 

Art. 55. O Ministerfo das Relações Exteriores mandará 
organizar e publir:ar até 31 de agosto de f 922, o catalogc de 
cartas geographicas· antigas e modernas, nos seus arehivo; 
existentes a respeito do Bra\Sil. Egualmente o Ministerio <las 
Relações Exteriores mandará até a mesma data . colleccionar 
e publicar todos {)S documentos que possuir de ordem diplo
matica sobre o reconhecimento do Imperio, e sobre todas as 
questões internacionaes .debatida·~ desde a Independencia, e · 
que serão incluidos entre os Anne.xos do Livro do Centenario. 

Art. .. 56. O Ministerio da Viação e Obras Publicas promo.-· 
verá para o mez de setembro de 19·22 a o.rganização de um· 
Congresso Brasileiro Ferro-Viario e de Estradas de Rodagem, 
sendo os ~eus trabalhos publicados na Imprensa Nacional. . 

Art. 57. O Jardim Botaníco do Rio de Janeiro comme
morará o Centenario da Independencia esforcando-se por apre
sentar ...trabalhos scientificos geraes e especiaes que possam 
concorrer para o conhecimento da Flora Brasileira e sua ap
plicacão ao desenvalvi!Dento econoipico do Paiz; publicará 
tambem a obra botanica de Freire Allemão e o Diccionario 
Botanico Brasileiro do Dr. Joaquim Monteir-0 Caminhoá. 

Art. 58. O Club de Engenharia do Rio de Janeiro com
memorará o Centenario da. Independencia ·conf eecionabdo a 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 23/00/2015 15:25+ Pág ina 70 de 80 

.ANNAEB DA CAMARA 

Carta Geral d-o Brasil, •=iegundo os documentos collectados até 
o momento da impressão, obedecendo ás. proporções unive:r.,... 

1 
saes de uma composiçã ao millionesimo ~( . . ) ou um 

. 1. 000.000 

míllirnetro por kilometro, segundo a Convenção Internacional 
da Carla do Mundo, e cuja impressão será feita por .conta do 
Governo Federal na Imprensa Na~ional ou onde fôr mai·;;i 
conven~erite. . . . . 

Art. 59. O instituto Oswáldci dtuz commemorará o Cén
tenario da IndP.pendencía co:tri a publicâção d~ trabalhos . b:ri-:
ginaes. attinentes á Entomológia .e ã Parasitologia do Brasil, 
trabalhos que serão incluidos entre os Annexos do Livro do 
Ccntenario. . . . . 

Art. 60. A Academia Nacional de Medicina do Rio de Ja
i:eir-0 cornmernorará o Centen~río da Independeticia convb
cando um Congresso Medico Americano e publicando a Bibl~o
graphin Medico Brasileira, sendo os trabalho;; respectivos 
incluídos entre os .4.nnexos do Livr-0 dn Centenario. 

Art. 61. . .A Sociedade de Medicina e Cirurgia do l\io de 
.faneiro commemorará o Centenario da ll}dependencia com a 
publicação do Mappa Medico-Geographico do Brasil composto 
de texto e atlas contendo todas as fadi.cações para cada loca
liciacte do Paiz, sobre rlima, salubridade, movimento demo
graphico, condições nbsologicas, apparelhamentos ·~anitarios e 
hospitalares. trabalhos ess.es que serão incluidos entre os 
Amwxos do Livro do Centenario. Igualmente organisará um 
Congresso Nacional de Praticos, no qual ·::;e -discutirão os as
smnptos relativos á pratica profissional e os principias da 
d~ontologia medica.. 

Art. 62. O Governo Federal providenciará no sentido de 
ser estudado pela Coinmissão de Linhas Telegraphicas e Es
trat.egh~a:-; de Matto Grosso ao Amazonas o traçado mais con
veniente para a ligação por via ferrea da Bacia do Amazonas . 
ú do Rio da Prata, pelo Rio Paraguay através do territorio do 
Estado de Matto Grosso, ou no trecho dos contrafortes dô Rio 
Aguapehy, affhHmtes da margem esquerda do Paraguay, e do 
Rio Alegre. afi'luente da inargem esquerda do Alto Guap"bré, 
ou então p'eio trecho que separa . .a .. Cidade de S. Luiz de Ca
ceres da de Mal.to Grosso, antiga Villa Bella, séde da Capitania. 
de maneira que. até 7 de setempro de 1922, se tenh3i as3eii
tado üa mP-lhor f6Tina ·de resolver o pr,oblema da communica-
ção rlaR di.Js maiores bacias f1uviaes do Mundo .. , . 

. \rt. 63. A Academia de Commercio do Rio de Janeiro, 
por interfuedio do seu Museu Commercial, commemorará o 
Centenario da Independeneia completando as . colleccões de 
amostras das materias primas nacionae.:f e productos fabrica
dos e dos seus similares, sübrogados e fals1ficacões e orga.ni
zando moriograph:!.as a respeito da $ituacão dá producção no 
Bra~il, trábâlhos que, impressos na Imprensa Nacional, serão 
incluídos t>.nt.re os Ahnexos do Livro do Centenàrio. 
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Art. &4. O Governo Federal, por intermedío do Ministerü) 
da Viacão e Obras.... Publfoas, mandará proceder ao estudo do 
aprov~ítamento das forças hydraulicas do Brasil, pribcipal
meute do· Salto <las Sete Quedas ou de Quahyra, do Tguas::ú e 
da Cachoeira .de Pauto Affonso, aonstituindo uma publicacão 
official illustrada ·:~ob a. denominação - As Quédas 'tr7!.gua IJ.o 
B:-asil :- reunidos .os estudos já concluidos. a respeito nos vir.;.. 
rios Estados da Republica. Essa publi.cacão sahirá em forma 
de revista à proporção que se fõr reunindo o materia:l preQiso 
Dara a ~uu elaboração e iara parte dos Annex-os do Livro cri· 
Centenario.. ... 

· Art. 65; -O 1 º r.Jgimeilto àe cavallaria do Exercito ~erá 
denominadc· <l:Regimi.:ml1i rlc Dragões da Independencia~ r> mn
rá, ce>mo primeiro uniforme, o fardamento tra'dicional da· an-. 
tiga guarda de honra de Dom Pedro I, tomandD sempre a di
reito de quaesquer forma.tura-s militares. 

§ 1.0
• Csberá ao ~Regimento de Dragões da Independenr,ia> 

dar a carga final nas revistas, a guarda do Palacio da Presi
dencia da Republica nos dias de- festa. nacional, a escolta d.o 
Chefe do Estado e do: diplomatas estrangeiros, quando apre
sentarem credenciaes; mas, ·em campanha, !'etomará o Regi
mento -o seu numero e usará o uni formo commum da arma a. 
que pertence. · 

~ 2.º Apús a publicação desta lei o Ministro de Estado 
dos Negscjos dai Guerra nomeará uma commissão .que. no 
praso de tres mezes, apresentará o plano. completo do uni
forme hi·~torico que deverá usar o «Regimento de Dragões da 
Independen.eia>. e mandará fornecer aos seus offioiaes a irn .. 
portan'Cia indispensavel para a acquisiQão do respectivo uni
forme, do maneira que esaa unidade da Exercito se encontre 
dcvidamcnto preparada, nos termos desta leít a t do setem
bro de i922. 

Art. 66. A Commissão Commemorativa mandará reeditart 
em ediçlio populart após a publicação de;;;tà lei, ·para serem 
cantados pelas forcas de terra e mar e pelos alumnos das es
colas publicas e particulares, as lettras de todos os hymnos 
-de Evaristo Ferreira da Veiga e outros, a.Companhado-~ dos 
respectivos textos musi.ca.es, que fora.m entôad-Os no periodo 
da .propaganda. o ~m res:,osijo pela .proclamaçao da Irufopen-
dencia em 1822. . . · : 

Art. 67. O Governo .Federal. providenoc.ia.i-á para. que seja. 
ultimado até 7 de setemboo ·ae i922 o re-censeamento geral do 
Paiz. Tambcm à Commissão Commemorativa, por intermedio . 
das· commissões e~taduae~ e das commissões municipaest in-· 
fluirá para que ·em tpaos os Municipios do Brasil seja orga
nizado um balanço completo. da.s suas riquézas naturaes e da 
sua c,apacidade productiva, . trabalho que será impresso na. 
Impreh3a Na6ional entre os Annezas do Livr.o'· do Centenario. 

Art. 68. A Commissão Coromemorativa. providenciará 
para que seja publicado o processo- da Inwnfidencia Mineira, 
que será incluido entre os Anne.zos do Livrp do Centenari". 

e. -Vol. V. H 
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Art. 69. As mesas das duas Casas do Congres;;o Nacional 
reunidas designarão um dos seus. redactores de debates, dé 
reconhecida -competenc.ia, p,ara que, em commissão, organize 
a publica~ão -dos Docy,mentbs Parlamentares do Imp_erio, ·col
lecciOnando-os pelos ma.is importantes assumptos da vida par
lamentar do ,Pai-z, desde a Assembléa Im~erial em 1823 até 
.i889. . 1 . \ . • .. : "' 

Art. 70. O Governo Federal enti·ariá em accôrdo ·com a 
Prefeitura do Dist.ricto Federal para. a construcção de um 
edificfo destinado ao 'rheatro Nacional, ond·e funccionará a 
companhia brasileira a que se refere es4t lei. e onde ·36 serão 
representadas: pecas de auctores naei-Onaes, ficando a respe- · 
ctiva administração a cargo do director da Escola Dramatica. 
i.-•ar..;se-á. a eohstru'(!{jáo . mediante concurso cujas. condi~.ões 
serªo estabelecidas P.elo Governo Federal e que será aberto 
pela Prefeitura Municipal, sessenta dias depois. da publicação 
desta lei. O Theatro Naçional deverá ser inaugurado .até i · de 
setembro de 1922. 

Art. 71. O Governo Fede~ral entrará em accôrdo com o 
Governo do Estado àe S . Paulo para o fim de ser construido á 
custa. da. Nação o monumento ;eommemorativo do Centenario 
da Independencia. do Brasil nos Campos do Ypirangà ~ que 
<leverá. ser inaugurado a 7 de ·3etembro. de 1922, abrindo os 
vrooisos era.ditos. · . 

Paragral)ho unico. O Governo Federal igualmente ent.en
der-se-á com a Prefeitura Municipal de Santos, -de onde c,on-:
certaram e de onde partiram os próceres da Independencia; em 
<Iirecção aos Campos do Ypiranga para a funàação da Nacio-
nalidade Brasileira : · · 

. I - no ·sentido de serem desapropriadas a casa em · que 
nasceu Jo-;;é Bonifacio e duas outras proximas e no local se 
construirem dous edificlos, um destinado a uma escola pr-0-
fissional e outro a uma bihliotheca publica, em .que haverá 
uma seccão especial de obras sobre o Brasil, es.cola e biblio
theca que serão consagradas á memoria do . Patríaroha, com o 
nom de - J o-sé Bonifácio; . · · -· 

II - para a eonstru~.ção, por concurso publico, aberto 
pela Prefeitura Municipal de Santos, de um. mQ.n.umento com
memorativo da ·.Independencia do Br:asil, no qual se saliente a 
figl..!l'a preeminente do Patriarcha; . · . . · 

· III - para a construccão de um parque na Praia da: J;:larra, 
tlcsde José Menino até a · Ponta da ~arra, no . qual deverá ser 
collocado o Monumento da Independencia, podendo ser 4es-
.apropriados os terrenos necessarios. ·· · 1 
· Art. 72 . . O Governo Federal entender-se..:.-ha com a Pre-· 
feitura do Distri~to Federal, para ser desapropriada e adqui~ 
rida a casa onde falleceu José Bonifacio,. sita na ilha de Pa
quetá, e em cujo local se construirá um· .edifício destinado a 
uma escola primaria com o nome do grande brasileiro. 

Art. 73. O Governo Federal mandará construir o Paia
cio do Congresso Nacional de conformidade com o pTojecto 
que for acceito e as .condições que forem · estabelecidas pelos 
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- ' <lous ramos do Podei· Legislativo, de maneira a poder reali-
zar-se a inaUi:,cruração. até 1. de setembro de 1:922. 

A.rt.. 74. O Governo Federal providenciará; logo à pós a 
publicação desta lei, para que s~ja entregue ao Instituto His
.t.orico e Geographico do Pará, o antigo edificio do morro do 
Casteilo, na ·cidade de Belém, afim de ser neHe installada a 
Bibliotheca da mesma associação. s 

Art. 75. O Governo Federal providenciará ~a.ra que sn 
completem as obras do Palacio Itamaraty, assim como para 
que se amplie o edificio da Escola Nacional de Bellas Artes, 
de mo-do a offerecer espaço á gaf eria ·ae Arte Retrosi:iectiva. 

Art. 76. O Governo Feder·al providenciará no sen"tido de 
offerecer condigna hospedagem ás embaixadas estrangeiras e 
ás personalidades iilustres .das nações amigas. que visitarem 
a Capital do Paiz por occasião das solemnidades do Centena-
rio da Independencia. . 

Pa.ragrapho unico. Aos que, dentro do prazo de cento e 
oitenta dias, no Rio de Janeiro e nas capitaes dos Estados, se 
propuzerem a construir edificios graµdiosos destinaàos a ho
teis, sob prévio conhecimento dos seus planos e aontractos, , 
o Governo Federal poderá conceder isenção de direitos adua
neiros para o material necessario a essas construcoã1es, desde 
que, com todas as garantias legaes, os proponentes se com. 
promettam a i:oaugurár esses edíficios até 1" de julho de 1922. 

Art. 77. O Governo ·Federal, providenciará de accôrdo 
com o Aero Chib Brasileiro para que este realize de i á ·20 
de setembro de 1922, na cidade do Rio de Janeiro, um ··con
gresso de Aviação Nacional. 

·A.rt. 78. Não pod~rão ser acceitos, nos differentes con
cursos a que se refere esta lei, trabalhos litte~arios,". histo-
:ricos e artisticos, que não forem "ineditos. . 

Art. 79. Fica estab'elecido que, tratando-se de uma. com
memoração e~olusivamente nacional, só poderão tomar parte 
nos concursos publicas a que se refere esta lei, os brasileiros 
natos e os naturalizados. · · 

Art. so-: Em todos os concursos os candidatos apresen-. 
tarão . as . suas propostas lacradas e subscriptas com pseudo
nymos que corresoondani ·aos que firmarem os· trabalhos 
apresentados. Todos os trabalhos historicos, litterarios e 
scientificos serão apre.sentados dáctylographados. Após o jul
gamento dos concursos· serão restituidos aos autores as pro
postas· e projectos não classificados. 

Art. 81. A Commissão Comniemorativa, antes do· julga
mento definitivo dos trabalhos apresentados a concurso po
derá; para melhor esclarecimento, consultar instituições ·ou 
pessoas que julgar comj?etentes. 

Art. 82. A Commissão Commemorativa julgará definiti
~amente os concursos acceitando-os ou annullando-os com 
toda a liberdade, e das suas decisões não haverá recurso. In
demnízacfo nenhuma poderá ser .reclamada pelos concorren
tes, ou p~los contractantes, que deixarem de respeitar os seus 
comprom1s~os •. 
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Paragrapho unico . No caso de annullação do concurso e 
no ·de falta de cumprimento das obrigações assumidas, po
derá a Comnli$.São Commemorativa abrir novo concurso, nas 
tondicões que julgar conveni~n:te~, sem !l limitação do ar-

- tigo 80, dentro ou f óra do Pa1z1 si par a. isto ·houver tempo, 
ou no oaso contrario fazer contracto com quem lhe parecer 
acertado, nacio,na.l ou estrangeiro. . .. e . 

Art. 83. Os editaes para -todos os concursos constantes 
desta lei, sêrão 1mbHcados somente na· imprensa -oíficiàl da 
Capital Federal eâas capitaes _dos Estados. O Ivlinisterio das 
Relações Exteriores enviará âs Legacões do Brasil em Paris, 
Londrea; Bruxellas, Roma, M~.drid, Lisboa, Washington, 'Mon
tevidéo, Buenos Aires e Santiago do Chile, cópias do.s editaes, 
cujo prazo for superior a trinta dias, e recommendará que 
delles se dê conhecimento publico aos artistas brasilefros re-
sidentes nessas capitaes. · · ·-

Art1. 84 . · O Governo Federal apparelhará a Imprensa 
Nacional, do material e <lo_ pessoal technico imprecindivel, 
especialmente contracfado; para a composição e i:r;npressão 
das publicac·ões a que se refere esta lei, á ex:cepção dos tra
bãlhos cartographioos e de Historia Natural, que o Governo 
Federal pQder_á executar onde julgar conveniente. · 

Art. 85. A ·Comm.issão Commemorativa organizará· como 
entender mais conveniente, o regímen do seu .·funccionamentô· 
e poderá dilatar os .prazos nesta lei estabelecidos sempre que 
entender necessario para o bom resultado ·ctos conct~rsos sub-
ínettidos a seu julgamento. · ' .-

Art. 86. O Governo Federal coneederá isenção de direi
tos aduaneiros .:para a importação do material destinado a 
monumentos. ou quaesquer obras de. arte com . que pretendam 
contri:õuir p-ara a commemoracão do Centenario da Indepen..., 
dencía, corporacões ou ·associações existentes no Paiz. . 

Art. 87. O GovernõFeder al providenciará para que, nas 
quatra Prefeituras do Territorio do Acre seja commemorado 
o Centenario da Independencia com a creavão de escolas de 
ensino ..Qrimario e profissional. 

Arf. 88. A Commissão __c__ommemorativa; sempr e que ve
rificar que a insufficiencia ae algumas das ...quantias consi
gnadas na tabella annexa póde ser supprida pelas sobras <ie 
outtas ·consignações, solicitará a autorizacão do Governo ·Fe
deral p.ara faze~ a necessaria rectificacão e procederá de ac-
côrdo com esta. · • . 

Art . 89. O Go'Verno~ederal 'convidará especialmente o 
!' residente da Repubifoa Portugueza parà honrar com a sua. 
presenca as festas do Centenario da. Indepe.ndencia. Convi
dará igualmente o Presidente da Republica dos Estados Uni~ 
dos da America do Norte, por·-ter siâõ o Presidente James 
1\ionroe o primeiro chefe d0 Estado a reeonhecer a e·manci
paoão politica do Brasil (26 de maio de f824 ) . Ao mesmo 
tempo manifestará a satisfação com (lue serão aoolbidos pelo 
povo brasileiro e · por. seus .orgãos dirigentes os representan
tes das nações anugas, nas solemnidades commemorativas do 
anniversario secular do grande acontecimento patrio. ·- . 
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Art. 90. O Governo Federal convidará aos Presidentes e 
Governadores dos Estados da Federacão para assistirem eol
lectivamente as festas do Dentenario da Independencia na ca
pital da Republica e com elles accordará nas medidas mais 
adequadas e effic,ientes para a r@ida: extincção do analpha
betismo no Brasil. iSolic.itando em seguida do Congresso Na-
cional as ·providencias que forem resolvidas. ~ 

Art. 91. . Para occorrer âs despezas com a execução das 
obras de remodelação da cidade do Rio de. Janeiro fica o Go
verno Federal autorizado a realizar operações de credito Il<\.,S 
c.ondicões que entender conveniente.s até o limite de duzen11-
tos mil contos de réis (000.-000:000$000). · 

§ 1.º Reali7.ado o plano de melhorámentos e entregue á 
Prefeitura do Districto Federal a parte da cidade, que haja 
sido remodelada, será extincta a Commissão Ex·ecutiya, fi
cando a mesma Prefeitura do Districto Federal respohsavel 
unicamente pela metade da· diferença verificada. entre a 
quantia dispensada e a que houver sido arrecadada pela 
'Commissão '.Executiva. A Prefeitura do Districto Federal in
demnizará então ·essa divida, pela qual não pagará juros~ em 
quinze prestacões iguaes. 

§ 2.º A Commissão Executiva regulará os typos e demais 
condições das construcçõe~ que se levantarem na parte da ci-
dade a ser remodelada, . · 

§ 3.º A Commissão Executiva arrecadará as quantias 
provenientes dà venda de terrenos desapropriado~ ou adqui
ridos de outro modo. Arrecadará igualmente o imposto de li
<ien.ça para construccões e reconstrucções e o -imposto pre
dial na zona a ser remodelada, applioando-lhes as disposições 
.e tabe1las em vigor na Prefeitura do Districto ·Federal. Me
t?-de do pro9µcto dª-.,arrecadação de ambos os impostos per
tencerá á mesma Prefeitura do Districto Federal· e a outra 
metade será :cecolhida á Caixa Especial, a. que se refere o ar-
tigo 93º. . · · · . 

Art. 92. As operMéks e despezas autorizadas nesta Jei 
não serão subordinadas ao processo de contabilidade por 
exercicio, sendo a sua apreciação objecto de uma contabili
dade especial, sujeita exclusivamente ao. Governo Federal, 

. que a stibmetterá ao Congresso Nacional. _ 
Art~ 93. Uma ca.ixa especial que ficará a catgo do the- · 

souro Nacional constituirá. um apparelho financeiro centrali-
7.ador dos· recursos destinados á remodelação da eidade do 
Rio de Janeiro. Nella serão escripturadas: · 

a) as operações de credito a que se refere o art. ·-92; 
b) as receitas arrecadadas pela Commissão -Executiva; · 
e) as SGmmas que constituírem a contribuicão da .Pre-

feitura tió Dístrícto Federal. · ' 
\A'ft. 94.. Na Directoria da Contabilidade do Thesouro 

Nacionm- far.-.se-ha igualmente a escdpturação das operacões 
de credito, d/ , discriminação destas e do objecto da sua ap
nlicaoão, ordenada pe1o Ministro de Estado dos Negocios da 
'Fazenda. 
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. Art. 95. Ao Governo Federal é vedado dar, sob qualquer 
·fundamento, aos recursos proveniente.s. das operações d~ cre
dito, autorizadas nesta lei, ápplicação diversa da estabelecida 
no art. 91. 

Art. 96. A Commissão Commemorativa, a Commissão 
Directora da Expo~ição Nacional e a Commissã.o Ex:ecutíva 
serão habilitadas com os elementos necessarios ao desempe
nho das attribuições que esta lei ás mesmas confere e pre
starão contas ao Ministro de Estado d-os Negocios da Fazenda, 
diseriminando e. comprovando a applicação das qua111tias que 
houverem recebido, contas que serão transmittidas ao 'Con
gresso Nacional para a apreciação da regularidade das mesmas 
e julgamento definitivo da sua legalidade. 

Art. 97. Ultimadas as obras, será feito o. balanço da 
Calla. Es-Pecial e com ellé, instruido o processo das contas· 
da receita e despeza da· remodelação da cidade do Rio de· 
Jam.eiro; com indicação precisa <lo total da quantia ap;plieada 
de accôrdo com esta lei. 

Art. 98. Approvadas as contas, será declaradai em acto 
legislativo, extineta a Caixa Especial e encerra<fà a escriptu
ração das operações respectivas. 

Art. 99. Fica o Governo Federal autorizado a abrir os 
creditos necessarios para a, realiz~cão <las despezas a que se 
refere esta lei, á excepção <ias que dizem respeito á remode-, 
laç.ão da cidade do Rio de Janeiro. 

Art. !00. Revogam-se as disposições em contrario. 

TAB~LLA DE DISTRIBUIÇÃO DA DES~EZA 

Para as despezas a cargo do Governo Federal: 
'Construccão <lo Museu Historico e <lo P.a.n-

theon Nacional (art. 5º) .............. . 
Exposicão Nacional (art. 8º) ......... ; •... 
Exposicão de Arte Retrospectiva (art. 9º) .. 
Moeda Commemorativa. Premios (art. 18) 
Sellos ·Postaes Commemorativos. Premios 

( art. 1. 9) ................... ~ •• · ..... ... . 
Replantio Florestal. Premios (art. "32) ..•.. 
Remodelação da Cidade do Rio de Janeiro .. 

Premios (art. 38, § 5°) ............ : .. 
Recap~ão e hospedaJ?em <le Membros do Con

'i;resso de Historia da America (art. 43) 
Edif icio <lo Tnst.it.ufo Historico e Geogra-

phico Brasilejro ( nrt.. 44) ........... . 
Bibliotheca Nacionn1 (n1•ts. ·1•1 r.- '17) ... . 
AJ'.chívo Nacional (art .. rn) .. , •...•...•...• 
Museu Nacional (art. -i.9) .. , .........•... 
l\fouumenta Brasiliro Hi;;;toricu (nl't. f"1íl) •••• 
A.tias Geographico ~ Hydrographíco (at·L. tíi' 

3.500:000$000 
16.000:000$ú00 

200:000$001) 
700$000 

3:000$000 
35:00-0$000 

260:000$000 

50:000$-000 

500: 000$000 
3'00 :000$000" 
~ 20 :000$000 

, HiO :000$00'0 
· t 1 o :uoo$ooo 

100 :000$000 
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Atlas Geral (art. 53) · .... .. ••.... .. .•• . •. 
Carta. Geral das' Vias de' Communicação (ar-

. t1go 54) ...• . •.• ••.•• .•.. . •....••.... 
Mmisterio das Relações E:x:teriOres, Catalogo 

da Mappotheca (art. 55) . .-........... . 
Congresso Ferro-Viario ·e de Estradas de 

Rodagem (art. 55) .................. . 
Jardim Botanico (art . 57·) ... . ... . ....... . 
Recepç-ão e hospedagem <l·e membros do Con .. 

gresso Americano de Medi-Oina (art. 60) 
Quedas d'ft_gua do Brasil (art . M) .....• ". .• 
Regimento de Dra:gões da. Inde,pendencia 

(art. 65) •••.•••• ••• ••• ••.... •••••.•• 
Documentos Parlamentares do Imperio (ar- · 
. tigo 6~: ..... · .... ...... , ........ ..... . 
Theatro Nacional (art. 70) ..• .• ..•..... .. · 
Obras na ·cidade de Santos (art. 7i) . .... . 
Escola José BonifaQiO em Paquetá (art. 72) 
Palacio do Congresso Nacional (art; 73) ... . 
l)al:lcio ltamaraty (art. 75) ............... . 
Escola Nacional de Bellas Artes (art. 76) .. 
Recepção e: bo~pedag1~m de estrargeiros i!-
. lustres (art. 77) ........ . ... : ....... . 
Execução~ de trabâlhos graphicos e appare-

lhamentp da Imprensa Nacional (art. 84); 
Eventuaes. . . . . . . . . . . . . . . .. . ........... . . •. 

50.:000$()00 

!'0:000$000 

20:000$-000 

30:000$000 
30:000$000 

50 : 000$000 . 
50 :000$000 . 

. ' 

120 :000'$000 

90 : 000$.000 
i.500:000$000 
5.0'1!0:000$000 

100 :00-0$000 
12. 000 :Oõ'0$000 

650: 000$000 
300 :ú00$000 

1.000:000$000 

1 . -000 :'1)'00$000 
900:000$000 
' 

.U.t2S:70D$000 

·Pára as despezas a cargo da Commissão Commemorativa. :· 

}Qx;pediente da. Commissão Commem-0raé.iva 
(art. 1º) .... . · ..... .. ............... . 

Movimento Commemorativo (art. 21)) .....• 
Livro do Centena.rio (art. 3º) .... . .... .. . 
Qua.dros historicos e allegorias (art. 4º) .. 
Hym1ms do Centenario (arts . . 10 e H) ... . 
Cortejo historico (arts. 15 e 16) ......... . 
Medalha commemorativa (art.' 17) .•..... . 
Opera histodca. Premias: Organização de 

uma companhia. D~empenho (art. 20) 
Poema lyrieo, :Poema sym,ph .:>nico e sympho-

nia.. Execução (arts. 22 e 23.) . ••••••• 
Drama. e comedia. Premios (art . 24) .... . . 
Opereta. Premies (art. 24) ........... .. .. . 
Representacão do drama, da comedia e <la· 

opereta ( art. 24) . ... .•.... . . . . ..•.• . 
Scenographia e indumentaria para a o.pera, 

o drama, a comedia. e a opereta. ·{art. 25) 

500:000$000 
2.ÓJ f :OOO$OOOl1 

. H2:500$000 
230:000$000. 

6:000$00CJ 
10~:600$000 

10:7'00$001} 

44 o : 000$000, 

. 85 fooO$iOúO 
14 :000$000 . 
11.:500$000 

350 :000$ú00 

i73:000$00Q 
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Poema historico (art. 26) ............... . 
Resumo .da historia do Brasil (art.- 27) · .... ,. 
Execução da pellicul4 cinematographica de 

historia do Brasil (arL 28) ......... . 
Confederação Brasileira de Desportos (ar-

tigo 30) •••••••• :. ·· •••...••.•••••••••. · 
.Jockey Club e Derby Club (art. Si) ..... . 
:Monumento ao Trabalho (art. 37) ....... . 
Decoração artistica da Capital Federal (ar-

tigos 39 e 40) ..•.•.••..•••••••.••... 
Eventuaes ~ .. , ...... ~ .... : . ~ ........•...... 

4:500$000 
i3:000$\)00 

S00:000$0-00 

Zâ:000$'000 
80-:000$000 

305:000$000 

~0(}:000$000 
5.00 : 000$000 

5.871.:300$00() 

Para as .cl.espezas a cargo. do Governo Federal 44. 128: 700$-000 
Para as despezas a cargo da Commissão Com-

memorativa . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. 871 :3.00$000 
-~----..._ 

50.000:000$000 

. O Sr. Pre~ide.nte Estão findas as votações . 
Passa-se . ás materias em discussão. . , 
Encerrados successivamente, ~ 2• discussão, 'os arls 1" 

e 2º do pro,jecto n. 204, de 1920,. abrindo o. credito rupple
meniar de ,352 :.fl00$ :? verba 3• do orr;amento vigente do Mi
nisterio da Viação e O~ras Publicas, e aiinµnciad'a a votação. 

Approvad\15! successivamcnte, em 2ª discussão, os seguin
tes artigos do 

PROJECTO 

N. 20!· - 1920 

O Congresso Nacional decreta~ 
Art. i. º Fica o Governo autorizado a abrir, pelo Minis

terio da Viação e Obras Publicas, o credito supplem~a.r de . 
352 :000$, á ver-ba 3 .. - Telegraphos - .do orçamento da des
peza do mesmo ministP-rio no anno corrente de 1.920, lei nu
mero 3. 991, de 5 de janeiro de 1.920. art. 52, as8im distri-
l·uido por sub-eonsignacões: · / 

J. 
Tlirectoria Ge'i'al e vice-directoria - Material 

- · Ajudas de custo e vantagens regule.-
mentarel..c;. •1 •• • ................................ . 

Material - Linhas e estações: 
Alugueis de casa .......................... . 
Tran~portes. . . . ...... · ........... ; ...... · 
Material para formulas impressas ... ~ ...... . 

27:000$000 

i50:000$000 
25.;000$000 

15CY: 000$000 

Art. 2.º Revogam-se· as disposições em contrario. 
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O Sr. ·Presid&te - O prcjecta passa á 3ª discussão.· 
Encerradosi successivamente em 2ª discussão os· arts. iº 

e 2º do projecto n. 208, de 1920, abrindo o ·credito especial de 
52 :567$475, para pagamento ao bacharel Elias Fernand~ 
Leite e an.::iúnciada a votação. 

Apprrovados successivamente, em 2ª discussão·, os seguin
tes artigos do 

.~ 

PRO.TECTO 

N. 208 - i920 

O Cqngresso· Nacional decreta: 
Art. 1." .Fica o Presidente da Republica autorizado a 

abrir, -Pelo Ministerio da Guerra, Q credito especial de ré~s 
52: 567$175, destinado ao pagamento do bacba.rel Elias Fer
rmndes Leite, que, lendo. obtido a favor- de sua eausa decisão 
judiciaria· de i n. i~stancia, fez de accôrdo com o Governo, re
nuncia da terça parte de 78 :848$212, em quanto importavam 
as .diff erenca:s1 de vencimentos do cargo de auditor de guerra 
da 1 ª região e auditor de guerTa da Capital Federal, no pe-1 

riodo de 1 de junho de 1911 a 5 de fevereiro de i91. 7. O The
touro abaterá daqlie!Ia somma a qu~ntia de 2 : 022$202,. de dif
fol'.e.nças na eontribuicão do montepio, segundo os calculos 
de Directoría Geral de Contabiliaade do Ministerio da Guerra 
·'-! menos os <levi<los imposto~ sobre vencimentos. 

Art. 2. º Revogam-se as disposições em contrario~ · 

· O Sr. Presidente - O prcjecto passa á 3ª discussão. 
Encerrado em 2~ discussão o artigo unioo do projecto 

n. 209, de 1.920,- abrindo o ocedito especial de 2i :570$157, 
para pagamento a EU:clydes Passos Martins, e annunciada a 
votação. · 

Approvado, em 211 discussão, o seguinte artigo do 

PR()J'ECTO 

~. 209 - i920 

o qongresso :Nacional decreta: 
Artigo unico. Fica.,o Prfl .. $id~nte da Republica, autorizado- a 

abrir, pelo Ministerio da Fazenda, o credi~ especial_ ':le réis 
21 :570$157, afim de serem pagos, em v1rtu~_e de .sentenca 
.iudicfairia, os. venciment.os .d~ Euclydes ~asso~ Martms, col
le-ctor de Anchieta, no Esp1r1to Santo, de 27 ae dezembro de 
1910 e 26 de setembro de ·191.9, datas da .sua excneracão e 
1·eintegracão. O Tliesouro descontará daque1la somma a quan
l1a de· 55SS249, de impostos sobre vencimentos; revogada~ as 
õisposições em contraTio. 
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· O Sr. Presidente - . O prcjecto passa.~- 3 .. · discussão . 
. · 3" .discussão do projecto n. 662. de 19rn~ abrindo 0 cre

. dito de 17 :0'00$, supplementar á verba 3ª, dq ~t. 98, da lei 
" n. . 3. 674, de 7 de j ~neiro do· corrente a!lll~. -

-: . · O Sr; Presidente - Acha-se sobre a mesa. uma emendai 
. q'tie vae . ser ·-lida. · 

.•. E~ lida . e posta conjunt~mente em discussão a segu~Iite 

. E'MENDA AO PROJ}i:C'I'O N. 652, ~E 1919 
(3• discussâ'O') 

. · Art.. i . ·0 Suhstituam-se as palavras· <-supplem~ntar> por 
«especia1.l) -:e «do corrente anno> po~ «de. 1:9t9». · 

. Sala da·s sessões, 1-4. de· agosto de 1.920 . . -. Carlo; ·de 
Campos, Presidi:n.te. - Sampaio Co'f'J"êa·. - . Carlos Ma:cimi
liano. - Souza Castro. - Baltha.zar Pereira. ·-· Octavio 
Rocha. ~· Oscm: Soares. - Gincinato Braga. · · 

· Encerrada a 3ª discussão do proj ecto n: ·662, de i 9i 9,. 
e annunciando a votação . " 

Approvada a. ref er'ida emenda :da.· ,cnmm'issão d'e Fí-. 
nançàs. · · 

~pprovado em 8" discussão e enviado á Commissã.o de 
-RedaoQãlo o seguinte 

PROJECTO 

, N. 662 ..--. !920 

O Congresso Nacional resolve : 
Art. ·1. º E' ~ Poder· Executivo autorizado a iibrír1 pelo 

Ministerio da Viai:ão, · o credito de 17 :000$, supplementar á; 
consignação. ~<Sub.stituiçâo e vantagens idl>s · arta. 423, .. 426, 
427 e 428~ do -regu!arnento> <l'o . titulo «A.}u-0.as de custo ~ 
vantagens regulamenta.res~, d~ verba 311

, art. 98, da lei oo ... 
mero 3.674; die 7 de janeiro do corrente anno. 

Art.· ·2.° Ficam revogadas as . disposições em contrario., 

. O Sr. Presidenta - Nada mais havendo a tratar, vpU: 
lêvantar a sessão, designando .para segunda -.feira, 16 do cor
rente, a seguint.e 

ORDEM DO DIA 

3" discussã-0 do prÓjecto n.- 176, de i'9-'20, approvando os 
actos do .Poder-,) Executivo constantes de requ_isicões feitas 
pelo thesoureiro da Estrada de Ferro Centrar do Brasil, de 
fornecimentos no val_or de i. 000 : 000$000; 
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3ª discussão· do projecto n. f 81, de i 900, reduzindo a 
100 :000$, o pedido de credito supplementar de 200:00-0$, á 
verba 30 .. do art ,,_ 2º do orçamento vigente-; · 

3 .. discussão do pro)eeto n·. 1ss~ de 1920,, abrindo o cre
dito especial de 3r:274$838, para pagamento .a Joaquim Gre-
goria;no de Andrade; , 

3- discussão do projeeto n. i94, de 1920, · abtindo o cr~ · 
dtfo especial de 3 :.650$, para pagamento· a Godofredo Cava1-
eanti da · Cunha Vasconeellos e José Guedes. Corrêa Gondim; 

2• discussão do · projecto · n. i 7 A, de 1. 920, mandando 
considerar livres de· <lireitos de consumo e ·de expediente dos · 
generos livres de direitos os aeror-Ianos, hydroplanos, bydr<?
aeroplanos e apparelhos semelb.ant,e~; e dando outras provi-· 
dencias~ com sübsti-tutivo da (:ommis,;ão de· Finanças,; 

2ª discussão do projecto n . ·175 A, de 1920~ do Senado, 
fazer.1-0o reverter ao sE-.rv1.;o activo do Exercito o general de 
divisão gTi:i.duado João 1de Figueiredo Rocha; com emenda da 
Commissão de Marinba. e Guerra; ·. . 

2" discussão do. projecto n. 20t7, de i920, abrindo ·<> cre-. 
.dito especial de 3 :000$, para pagamento a. José M-iguel Alves, 
Benedicto Leite· da Cunha Mattos e La.udelino Joaquim da 
Silva; 

2ª discussão do projecto n. 205, de f920, · abrindo o cre
dito especial de 49:933$747, para pagamento ao tenente Pli• 
nio Gra.v'.1-tá, em virtude de senten.Qa judiciaria.; ·. 

2• discussão do projecto n. 48 A, de i92<>. melhorando os 
vencimentos do marinheiro invalido Manoel Gonoa.lves de 
Souza, com parecer fa.vora.vel das Commissões de Marinha e 
Guerra. e 'de Financas; · · . · 

Discussão unica do parecer· n. i7, de i920, indeferind~ 
o requerimento em que D. Virgínia Amalia carneiro de Car.~ '· 
valho pede relevação_ de prescripção _para receber montepio.1 

Levanta-se a ses5ão. ás i4 horas e 30 minutos. 

75 .. SESSÃO, EM 16 DE ·AGOSTO DE t 9'20 . 

PRESIDENC,IA DE SR. BuENO BRANDÃ'O, ·PRESIDENTE 
. . , . . . 

A's 13 horas, eompareeem os Srs. Buen~ Brandão, °Ar.J 
thur Collai>-es Moreira, Andrade Bezerra, . OctacHio de AJhu.o 
querqu'e, Dorval Porto, Souza Castro, Dionysio Bentas, Pn.do 
Lopes, Cunha Machado, Luiz Doming:µes, José Barreto, R°"""' 
drigues Machado, Armando· Burlamaqui, Marinho de Andra• 
de, Thomaz . Rodrigues, Vicente Saboya, Oso"rio de · Paiva; 
Frederico Borges, ?scar. Soares, Simeão Leal, Gonzaga Ma-
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iranhão, ·Gervasio Fioravante, Co-rrêa de Britto P~1"0ira de 
Lyra, Estacio , Cpimbr~, Austregesilo, Arietareho' Lop·es, Juli-0 
de M.ello, Lmz Sitve1Ta, Rodrigues Doria, Pacheco Mandes 
Seabra. .Filho, Eugenio Tourinho, Leã-0 Velloso · .Heitor de 
Souza, Sampaio Cor·rêa, Paulo de Froníin, -vic~nte · P-iragibe 
RáuI Barroso, João Guimarães, Ramir-0 B:faga, Mario d~ 
Paula, _ Augus~o .. de Lima, Amerfüo Lopes~ Landulpho de . 
Magalhaes, Odilon de An<lTade, Zoroastro .Alvarenga, Morewa 
Bran~ão, Franeisoo Paoliel1o, Honorato Alves, Manoel · Fúl
genc10, Raul Cardoso, Salles Junior, CarlOB Garcia, Cincinato 
Braga, Alberto Sarmento, José Lobo, Carlos de Campos · Ra
mos Caiado, Ayres da Silvà, Olegario Pinto, · Severiano 'Ma'!"-

. ques; Ottoni Maciel, Luiz Bartholomeu, João Pernetta, Alvaro 
Baptista, João Si!llplicío, Carlos Pe.naf.iel, Marcar -de Escobar, 
Octavio Rocha, · Domingos Mascarenhas, BarbQSiv Gonçahies, 
Joaquim 06oi;io e Carlos .Maximiliano (7 4) . 

· _O Sr~ Presidente - A lista de presença. ~ousa o com- · 
parecimento de 74 Srs. Deputados. 

Anre-se a ses'são . 
. . . . .._ .. 

O Sr. Octacilio de Albuquerque ( .f • Secretario, aerviwlo 
de .2°) procede á leitura da acta da ses~ão antecedente, a qual 
é, sem ob~ervações, approvada. 

O Sr. Presidente - Passa-se ã leitura d() exP.ediente. 
' 

, O Sr. Andrade Bezerra (1° Secretario) · proceàe á leitura 
do seguinte 

Officios: 
- EXP ... EDIENTE . 

. . Do Sr. Deputado ·JoaqÚÍm Osorio, de 1 do corrente, pe
<lindo licenca para se ausentar · d.esta Capital, afim de tQmar 
parte nas exposições de gado- das Republicas do Uruguay e 
4:\.rgentina. - A' Cornmlssão de 'Poderes. 

·. Do Sr. peputadÕ _José. _ Alve~. communican~p que de~a 
de cot.a{lar&ee:: ás oF.:ssoe6 Itor motivo de molestia. · - Intei
rada. 

. Do Sr. 1° Seeret.ario do Senado de i 4 do corrente, com .... 
municando que · aquella 'Casa do Congresso~Naeional, em ses
são àe 7 deste mez, manteve das duas de suas emendas a pro
posição desta Cama.ra fixando a. . alçada dos juizes· fedei:aes, 

·rejeitadas por esta Camara, a de n. -25, referente 'ªºs ~r~u
,· . nnes Regionaes. rejeita:ndo a de n. 17, relativ~ aos esor1vaes. 

- A' CGmmissão de Constituição e Justiça e de Finanças. 
Do mesmo senhor, · rle igúe.l data, . commp.nicando . qu~ _e 

Senado adoptou e nessa data enviou á. saneçao, . a prdpos~çao 
desta Gamara. que autoriza a abartura dos ered1tos espee1ae~ 
de· :t7 :flOOS e- 3 :519$999, respectivamente, para pagamento .da'S 

' 
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conf.as relativas a viagens de navios do Lloyd Brasileiro â Oo
Ionia Oorreccional de Dous Rios e pagamento de gratificação 
add'icional a um tachygrapbo · de 2• classe, desta Camara. ,_., 
Inteirada. · · " l J 

Do Sr. f <> s·ecretario da Camara dos Deputados ao Oon
gresso Mineiro,. de 13 de- agosto corrente, enviando um exem
plar 'impresso da .indicação approvada sobre o projectú .do 
Sr. Juvenal. Lamartine. relativo á repressão do alcoolismô 
pela 'prohibição do fabrico, commer~io e importaÇão · de be
bidas inebriantes. - .A' Commissão de Finanças. 

· Do ·nr. João Lu·iz · Ferreira; de i d& julho findo, com
municando ter assumido o governo do Estado do Piauhy. ~ 
Inteirada . 

. Telegrammas; 
Rio, .. 15 de agosto . Presidente Gamara Deputados -

·Communico V. Ex. deixo comparecer ses1:1ões d&vido mo
lestia. Reipeitosas saudações. - Deputado Antero Botelho., 
- Inteirada. 

Porto Alegre, 15 de agosto - Presidente Gamara Depu~ 
-tadós - Motivo enfermidade olhos outros de ordem parti ... 
cular urgentes tive necessidade vir Estado devendo regreSsal' · 
breves dias para comparecer trabalhos Cama.ra. Saudações .. 1 
- Evaristo Amaral. - Inteirada. . . · .. 

Bello Horizonto. 15 de agosto - Presidente Camata -4 · 
Melhor segufrei até domingo. ·penhorado gentilez~ seu tele ... 
gramma. Abracos . - Bressane.· -- Inteirada. . 

A~acajú, 15 de agosto - .Pre'siderite . Gamara . .:__ Tenho 
honra communi,car_ V . Ex. installada hoje Assembléa Legis- · 
lativa Estado convooada ertraordinariamente por decreto · 7 
julho corr'ente anno para discussão Codigo . Processo Civil 
Commercial Estado perante qual apresentei · mensagem. sa.u
dacões cordiaes: ·- Pereira Lobo, Presidente Sergipe . ..'..- In-
teirada. . ' · ·· 

; Urbano~· 15. de à.gosto ~- ·Presidente Camara - SolÍcita
tnos uome· Centro Republicano Districto Federal voto accumu
lado eleição · intendentes :.municipaes desta Capital, mesm.as 
i·azões que justificam as~ voto eleicão D~putado·s militam 
favcr nosso pedido... Ao meno:; seja facúltada accumula
ção quatro votos como na eleição f eqeral .. Attenciosas sauda
ções. Directoria_; Octavio Rocha ][iranda. :- Elesbão José 
Sou,a . - Jocelyn Murrav: - . Ap1~io A.Tau30. --:-- Jo(J.Q ·CC?"
nei-ra Fontou:ra. - Antonio Silva Rocha. -- Lucio .$ampaw·.:. 

, -~tanoel Pa~va. J!a.mos. - . BaUiuino Sant~s. - A' Comn:liS-! · · 
· sãc· de Constitu1çao e· J'Usbça. · 

Requerimento Qe J2ão Mari~ da Silva .Junior, accr~cen-; 
tando novas ..__ponderaçoes ao seu requerunento relativo ~ 
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eoiist.rucção de ~asas para Qperarios. - A' -Oommissão de Fi
nanças. 

. São successivamente lidas · e vão a imt>rimir as se .. 
guintes 

REDAC:ÇÕES 

19". H>li A - 1.920 

'Redacção firuzl do projecto n. 451, 'de -1920., que abr~ o · cre-
. . , · . dito especial ~ -t O :041;.$99(). 

O Congresso Nacional decreta: 
Art~ 1.º Fica .. o Presidente da Republica autorizado a 

abrir, .pelo Ministerio da Fazenda, -0 credito especial de 
:~o :-044$990, que se destina ao pagamento de Arnobio de Bar
ros Monteiro, ex-encarregado -do extincto 3° posto fiscal do 
'.Alto Purús, importa.ncia de vencnnentos relativos ao peri<Jdó 
de .ide marco de 191'«)· a H ·de junho de 1917, quando assumiu 
-O exercício do cargo de escrivão da Mesa de Rendas do Alto 
Juru'á. · O Thesouro descontará daquella somma os devidos 
impostos. . 

Art. 2.º Revogam;-se as disposições em contrario. 

Sala. das Com.missões, i6 de. agosto de 19120.. - Raul Sá. 
~ Prado Lopes • -. Dor-vai Porto •. 

N·. :160 A - 1.920 

'l{ledacção ·final do p'l'oiecto n. 160, de / 920., que abre.· o cre
. dito especial àe 66 :257$45-0, para pagamento a D. Maria 

Elisa Lobo . Pereira e outros 

O Congresso Nacional decreta: : 
Art. 1.º Fica o .Pl'esidelite da Republica · autorizado à 

abrir, pelo · Mínisterio · da Fa.Zenda, o crediío especial de 
46 :257$450, afim de serem pagas a. D. ·Maria Eliza Lobo Pe
reira e a seus irmãos Drs . . José Lobo Leite Pereira, Ame
rico Lobo. Leite Pereira.· e Antonio Lobo Leite Pereira, filhos 
do Dr. Americo Lobo Leite Pereira, ministre> do Supremo 
.Tribunal Federalt fallecido a i de outubro de 1003, as diffe
renç~s -O.e montepio de 1 :800$ para 4 :000$000. O Thesouro 
descontará daquella ·importançia as quotas do imposto e as 
·contribuições devidas . , · 

Art. 2.º Revogam..:se as disposições em contrario. 
Sala das Com.missões, i6 de agosto de i~20 ....... Raul Sá. 

!:'-! Prad<:J Lopes .. _. D~al 'Porto • · 
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O Sr .• Presidente - Está"finda a leitura do expediente • 

. O Sr. Zoroastro Alvarenga ( *) (pela ordem) - Sr. Pre
sidente, á representacão de Minas nesta Casa do Congresso 
.Nacio.nal aprouve d!esigmir-me para a incumbenciai de vir 
soli.citar de seus pares uma homenagem sentida fá memoria 
do inolvidavel conterraneo, Dr,. Ctcero Ferreira; ante-.hontem 
fallecid.o em Bello Ho_r'izonte. , · . 

A quem Cl'l..ler que haja aco.ropa:nhado a vída da ca:p·ital 
mineira; a quem quer que se ten-ha dado a cultivar as lettr8ft)
medicas em nosso paiz, não será de certo o de um desconhe
cido· o nome dlo illu.stre faculi;ativo, cujo· desaipparooimento 
representa uma perda das ma.is sensíveis para ''"°li sociedade 
de meu Estado.' (ltfuito bem.) · · 

' .Possuia os melhores predicados de clinico; e, servido por 
invejavel saber, ·conquistou· logar de inc(:mtestavel destaque 
entre os mais notaveis na màJeicina patriai. 

Tendo estabelecido residencia em Bello Horizonte, desde 
os primeiros dias da fu'ndaç-ão da nova capiíal; Cicero Fer
reira não poupou esforças em pról do desenvolvimento ma
terial e intellectua.l da formosa cidade, já no exercício das 
fu.noeõ:es <le seu director de Hygicne, já como Prefeito . in
terino, já ultimamente, na qualidade àe membro do Conselho 
Deliberativo. . ' \ · 

·Dotado àe vontade forte, e amparado pelo Governo es
ta:dlual de então em que V •. Ex. era Presidente, conseguiu 'ver· 
realizado o melhor dos seus sonhos, o maior do.s seus id:eaes 
-- a instituicão da Faculdade de Medicina. de Bello Horizonte, 
e~se reputado estabelecimentQ de ensino, que elle dirigiu com · 
sabedoria e maxima dedicação. · 

Assumindo na ~culd!ad.e de Medicina· de Bello Horizonte, 
a direcç.âlo ·da cadeira de Mledieina Legal, materi:tt cvue já 
;t!rovessava _na Faculd._ade de Dire~to. do. Estado de_ Minas, sou_be 
dar ao ensmo dessa complexa. d1sc1plma um brilho que dif-

.• ficil:tnente pod·eria ser imitado.. 
· Seu ·companheiro de magisterio superior, ainda. conser

vo· ri.itidrunente a lembrança das lições magnificas que, a seu 
lado, ou-vii tanta vez, transmittida ~os seus discipulos 1em 
aulas de excepcional erUJdic;ão e clareza f óra de conunum, va-
sadas · no mais puro e elegante vernaculo. . 

Eis, em rapidíssimas palavras, as. referencias que de 
momento me· occorrem, a respeito desse preela.ra professor. 
cujo desapparecimento abre, de cei-to, uni vaouo prot"Undo. oo 
magisterio superior da Republica .. · · 

Rogo,. pois, a V. Ex., Sr. Presidente, consulte a Casa 
s~bre si consente em que seja inserido na · aeta dos nossos 

('*) Este discurso não ·foi revisto pelo orador. 
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trabalhos de ho.i e um vçto de pezar, por motivo rlo fa.lleci..,.. 
rnento desse illustre brasileiro .. (Muito bem; muito bem., 
O ora~or éª abMÇaào ~) · · --. 

Appr.ovado o requerimento do Sr. Zort0a.stro. Alvarenga .. 

O Sr. Panlo de Frontin (*) (pela orde.m) ~ Sr. Presi
dente. pedi a palavra par·a o fim de solicitar da Gamara dos 
Srs. Deputadq,s um voto de 1fozar, . a ser inserido na acta da 
sessão de hoje, _pelo !alleeimento dê um notavel brasileiro, o 
arehitectu Heitor 1de .Mello. · 

Na tr.ansformac.;ão por que passou a Capit.a.l 00. Republi
ca, a aeção .Jesse distinct0 profi~sdonal foi das ma.is impor
tantes ~ a elle devemo·s 0 s profectos, e> ein seguida, a e.."tecução, 
de varios dos mai$ bellos monumentos que hoje ornam a 
cidade do Rio de ·Janeiro. 

Professor· da Escola Nacional de .'Bellas Artes, teve ali 
o.pportun.i,:d!ade de preparar discípulos de yalor, que vão per
mittindo ás nossas construcções modernas attender não Bó 
ao que é relativo á :h~giene -e á 'segur~a. como, ~special-
mente, á ~slhetfoa. _ . 

Estou. certo, portanto> de que, representante do Districto 
Federal, com 0 requerimento ·que ora formulo, indicarei o 
muito que ·sente a perda do ,iclrtista de e9col que era, Heitor de 
Mello, maximé em vespera da commemoracã.o do Cen.tenario 
da lndepemi'.eneia, esla terra, em cuja architectura cllc deixa 
giràvados traços inde1eveis. · · 

Esta· razão de ·ser do meu pedido. (Muito bem; rm:uito 
. bem. O rrrado1· é «b~ar;ado.) · 

·:A.pprovado o requerimentó do Sr. Paulo de Frontin. 

O Sr. Sev&riano Marques - Sr. Presidente, o meu col
lega de bancada, . Sr. Annibal Toledo, na sessão de sabbaào 
e em momento em que não me ·achava presente, pro
curou produzir alguns. reparos aó discurso que aqui proferi ' 
no dia U. _ 

Allegou S. Ex. ter estado ausente no dia em que usei 
da palavra, e· que só por tsso .. -Oeixára dff dar-me immediata 
resposta. Devo. aooentuar que essa ausencia não ·foi moti
\,-ada. por desejo meu, pois que O lmparcialt orgão de larga 
.circulacão. no proprio ·dia P,ID que eu ia fallar, isto notfoiou, 

. accrescentando ctue minha vinda á tribuna. era para replicar 
. ao .que meu collega dissera, em discursos .sobre a política de 

Matto-Grosso. · _ · 
S. Ex. tem-se revelado· muito cioso do tempo da Ca

mara, di~endo não desejar trazer para este recinto os as-
1 sumptos politioos do Estado; . deslembrado, entretanto,.'- que 

... 

( • ', E~~ disc:Ursa não foi revisto pelo -orador. 
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·foi S. Ex . me::=mo quem aqui o~ Lrouxe. Depois Lle a1·Li
~ular ac~usacões contra o lloura<io 2;overno ·do Estado, l'e-
correu ás columnas de un~ jornal, afim de ·proseguir U(J. po
k mica, convidando...,uos a deí.xar a tribuna da 'Camara e a 1 !:' 
revidar pela. imprensa desta Capital aos seus ataq.ues. 
. Estou prompto a acceder ao de~~·ejo do meu collega. .Mas, 
áquillo que S. Ex. aqui profe:riu, aqui mesmo preciso dar a 
i:E:sposta. : 

Em sua uitima . uraçâ<!, procurou 8. Ex. lançar duvida~ 
~obre a dió'Tla a.tLitude do pairtido a que tenho a honra de per
tencer no E~_l.u.do, e .baseou a ::illa. act::usação em supposições 
mteiramente falsas . .Allegou o nobre collega que na. Assem
bléa. Legislativa do Estado existem varias contas· apresenta~ 
das por algun.5 meus correligionaríos, -'.!Onfas phantast.icas. re
lativas a gastos do ultimo moviment.o ãrmado feito· no· Es
tado pelo parlido de que S. Ex. faz parte. 

No emtanto, até hoje, nenhum Deputado, filiado ao Par
tido Mattog:rossense, naquella Casa d:, Congresso estadual se 
kvantou para apresentar qualque!' projecto autorizando o Go
verno u. fazet· o paga mcntü da:; srnpµo~tas eontas. 

Trata-se, pois, de vãs supposições do Sr·. Annibal •.roledo. 
S. Ex. pretende atacar a situação do. Estado, atacar a patrio~ 
tica acção que sempre teve o Partido Maltogrossense, uoril in
*'undadas supposiç.ões. 

Mas, Sr. Presidente, uma vez qu~ o Sr... iA.nn.ibal T.<J ... 
ledo tr.ouxe para aqui a ultima .revolução de Matto Grosso. 
tlsvo dizer á Camara que melhor seria que S. Ex. tives.se 
nilenciado sobre isl assumpU:>, porque a tal irevolução se 
apresenta coino uma pagina muito desmerecedora para a 

. politica ehefiaàa e orientada pelo Sr. Azeredo. 
Com effeitQi: mrgindc em Matto Gr08-'"0 um conflicto de 

poderes, custa-se a crer que homens de responsabilidade po
lilica pudessem lançaT mão, como o fizeram, de um o.ff icial 
que ~ommandava um regimento polir.Jal do' Estado. e se porém 
em campo, nãti para fazer uma revolucão, pois não podemos 
r.omprehender .revoluções sem principi:os. mas para perturbar 
a orâem legal do Estado, Iancando a inquietacão em uma vasta 

. fl rica região, pela pratica de actos de banditismo. 
Foi este o movimento que levantaram os dirigentes do 

Partido Conservador no Estado, em uma questão que, abso
lutamente, não podia nem precisava ser levada para esse ter· 
1·eno. 

Ora, Sr. Presidente, cita o Sr. Annibal Toledo essa 
f;upposta trevolução, . que não passou de um movimento de 
bandoleiros. !} na supposic::fio de que o então Prf'sidentP. ge
neral Caetano de Albuquerque, houvesse autorizado despe-
7.as para sua defesa, sem pr-0vas, sem base, artícula que exis
ifm contas fantasticas apresentadas por chefes mattogrossen
seg, com o intuito de se locupletarem, valendo-se da sit.ua~ão 
aD"OrmaI . por que passou o Estado. · 
· e •. ~ :v.01.· v... ' iu 



Cãnara dos oepllados - lmfl"esso em 23/06/2015 15·30. Página 8 de 86 

Lendo-se, apreciando-se os argumentos do Sr. Annibai 
Toedo; sobre a .actual pba~e política do Estado, o que se vê é 
um amontoado de incoherm~cjas. · 

· . .Aifírma $; Ex .• concordando commjgo, que a oràem 
material no Estado não está perturbada, porque não se póde 
acreditar que o Governo· vá subvertel-a, e que o Partido Con
:servador não a perturbará; mas. logo após, assegura. o meu 
coflega :de bancüda que, «se a luta ahi vier com os seus_ hor-. 
rores, que já comecam a apparecen., a culpa não será delle 
nem do seu chefe, o Sr. Senador" Antonio Azeredo. Ainda 
mais ~ affirrna que não ba no Estado «educação política ne
cessaria para que o Governo se conserve dentro. da lei e o 
vencido em um· pleito (Governo ou opposição) se conforme 
com a derrota~. · 

Ora, Sr. Presidente, não foi essa attitude que o Partido. 
Matto-grossensc manteve no Estado. . . · . 

Em 1915, elegeu esse partido, nas urnas, em um pleito 
rcmhido, dous tercos da assembléa. Elegeu o seu candidato 
á presidencia do E,slado. Como dispunha, entretanto, · o Par· 
tido Conservador da machina eleitoral e da junta aparadora, 
não foi possivel, coroar-se essa grande luta pacífica com o 
exito das urnas. Seria preciso operar-se um movimer~to re
volucionario no Estado, o que, incontestavelmente, não con
sulf.ava os al!.os interesse$ de !\1atlo Grosso, surgindo assi_m, 
naC}uelle momento hislorico, uma situação dífficil para o Par
tido MaUo-grosscnse . 

Estavu eu nr.sta Capital, como o illustre chefe matto
grossense coronei João Celestino. Amigos aqui residentes-pro
curaram suggerir ao preclaro ,chefe do partido, Senador Pedro 
Ccle.:tino, então em 'Cu-yaM., que seria conveniente fazer uma 
dualidade de .govc~rno no E stádo. A resposla de S. Ex. foi a 
&er;uinte: que di~cordava, i.:i.llegando que essa dualidade acar
retaria. fatalmente, um movimento armado em !\falto Grosso e 
que isso seria' impafriot.ico . Melhor parecia a S. Ex. aguar-
dar os acontecim~ntos. . , 

O partido mat.togrossense acatou a lição do seu eminente. 
chefe. Não formou a dualidade; sujeitou-se á triste realidade, 
de uma situação vertcida: tomar conta do poda.r, pelo desvir~ 
i.u_amento da pratica do regimen por um partido eujos unicos 
allcerces eram o thesouro e a força publica ;do Estado . 

Vemos, portanto, que os processos do par·tido matto .. 
grossense, que a conàucta dos seus chefes são bem diversos 
do~ Que -o Sr. Annibal Toledo annuncia. 

O partido mattogrossensc tem um programma, tem uma 
àireclriz que concorreu para !\fotto Grosso ai.tingir o estado 
àe prosperidade fínanc~ira, de bem estar social, de relativa 
foHr.idade , que se nota por toda p:wte naquelln unidade da 
P~deração. Ao pas~o. fiUC o Partido Const>rvador, ori~ntado por 
eeus chefes, no ohjectivo que se de$COrtina nas palavras do 
meu collega de bancado, não é, como S. Ex. aff irma, um 
partido de programma, que se bata patrioticamente, por- · 
~uatltQ antecipadamente declara que não s~ con.Iormarà com; 
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a derrota: ~ ~ Justamente por isso que o Sr. Ann:bal Toledo 
proeura desacre>ditar uma situação que se desenhat - não só
m~nt~ verante a CJPi~ião publ!ca do Eslado, mas pcu.mte a 
opmiao de todo o pa1z, consolidada, forte e Jnt't·ulisaua. 

Ma~. c~m Qu,e, elemento::! conta !:; • Ex. pa.ra fatcl' cl'cr que 
o Sf'U partido es~a prornpto e forte para levantar uin movi
mcnlo armado, como deixou vei- r.as entrelinha3 aos seus 
ataques á situação politica domir.ante no Estadc? · 

Aponta o collega como um ~os grandes esteios do seu 
partído o ex-major Antonio Gomes. E' hom~tn que, sem 
nocão do dever, commandava o regimento poHcia! do sul, e, 
obcdeccnao ac mando do::; chefes r.onse1·vadores. levantou essa 
mesmo regime.nto, para devastar as t'azcnda:l do:; seus aJvc•· .. 
sarios, '1ara commettcr as. maiores brutalidades, o.s md1u:·es 
atlimtaàos contra a civilização . 

. lt.:-lP. r· t• homem que o meu ccUcg;a de banca<h arJl'e::11•n· 
tou ne8ta C.:af:a como um do~ grandes esleloa du sou iJ ~\1'! iJo. 

Uas, pergunto eu, Srs. De1rnlados, um partido que c~m
sidcra. t:ntrc seus grandes e.-.teio~ um homem que, \'P,;-;f in~Jo 
a farda da policia dl) Estado, levn11ta a for~a f!UP , 1·11urnmJa 
para subverler a ordem civil e depretlur a fortunu p:.tr! il!lllilr; 
um partido que pretende manter-se e lrra111pha~· µ• ln ap,Ji•> 
de c:ti·aoinas crimirw:)as, poclcrà rl1<:umnw11.:u•····"C! Jl'~ranlll o 
?~~lado e a Nação para n~sumir aj i·u;;pou.sabi liJ1ah:.i UCJ 
poJcr? 

p, ide te~ tal pretcnçlio um par l tdo qnn, ~i n·Ja no u ll im<> 
pleito, foi derrotaâo; pa1·tidc que uão cuutu cvm u Ulllli11 •lJi 
classes con.:)CI'vadoras, porque us cla~:-1c.-; cuu.sc1·vndo1·as c1uc ... 
rem t;1·oem e eslão todas cung1·eguda::i cn1- tornu J'J. a(•tual ~•· 
tuação po1tica duminanlr. uo l~staLiv'! 

Os p1•ocessos que os chefe$ -conservadores estão cmprc .. 
g3odo, nós os estamos pc1 eebcndo: a1·0H;:cl/Him scu.J cvi re
ligionario:: a · tekgraphar do Esta.(!c para a imprcU.:)';' ,fosra 
Capital, noticianoo lanlaslicas violl:!Ucia:), quauoo na r,:a)l..;. 
dau\! o que existe em l\'laltu Gro:sE-o u o b(•lll c:sta1· dos seus 
habitantes, que teem o exercício de todos os· dirt:Ilos e l.uuas 
as liberdades garantidos pelo Governo. 

Alguns ·desses telegramwas que reem para a. imprcMa 
são iambcm dirigido5 . ao bonndo Sr. P1·a'lidcnlc da t\e1m
bl ica. P1·eLendem, assim, os chetes con.servadures, itl!'luit• no 
a11in10 do' eminente brasileiro, p..tra lc"·al-o a at:reáils.t· que 
}1<·.Lto Grosso está desgo v 1:rnad_o. Os cb ".'fes cun . .;ervadore~ 
C(lm taes proce:3sos iUt;onleslavelmenbe gro.sseiros1 revelam 
desconhecer o passado do Sr. ~pitacio Pessoa e a sua pro .. 
.st·nte acção governamental; suppõem-no cal)az do; ntteuLar 
contra a autonomia do E3tado, contl'a um vovcr·no nua se 
,,em recommendando r;'or actos, á. opinião nacional, que vem 
f~zendo a feiicidade do Estai.lo. 

Sr. Presidenlc, tt!mos factos que muito recommenrfom 
a actual situação matlo-?'rossense e que não poJem ser ctc~
tru idos pelos desordcnaaos ataques ue uma ll'cfoga oppu:il• 
c:Ao. 
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)1at1-o Gros-sv. cuja rei;eita no armo de 1918 foi de réis 
·t.5li·i:.íO!.l:308ií, atUngin o anno pa~sado. em mm, á :::om1na de 
5. 612 :~05:iíH31: e a ~ua exportacão, que, em 1918, foi de 
22-. 552 :0998940, o anuo passado elevou-se a 39. 4o99: 768$7 46, 
hàvendo o exercício se encerrado com um saldo liquido de 
347:703$773. 

E não podemos articular que -este surto economico e fi-
11anceiro <le l\fatto Grosso, se deva á guerra européa. 

l\fatto Grosso não forneceu cereaes, ou ·producto6 outros 
para a guerra; pelo contrario, soffreu muito com a' confla-
gra~.ãu curopéa. · 

A borracha, que concorre para o Thesouro com 40% ·da 
receita do Estado, ficou desvalorizada. O desenvolvimento, 
portanto, economico e i'inanceiro deve-se á criteriosa orien
ia1;.ão govc1.'nêuueutal d~~ '.'l!att.o Gro~:5o, á r-igorosa fi::;calizacã<) 
que '6C exerceu no Thesouro e em todos os departamentos da 
administrat-ão publica. 

Sr. PrP-~identc. o Ifü~U collega de bancada convidou-nos a · 
discutir a politica. d1~ l\fatto Grosso pela imprensa. S"obre a· 
politica <lo Estado publicou S. Ex. dous artigo-s. Vou respon
der-lh-e pela imprcn~a .. eonrorme seus desej~. 

Ao termiuar a niinha rnsp05la ás palavras por S. Ex . 
ac1ui articulada$. º'""º dizer que, em Matto Grosso, o partido 
t!ominant•.• a;;l' tle~inl('.l'e:-ssada e desassombradamente, no 
cumprimento du :-;eu .d~ver civico, não temendo as ameaças . 
dos chefes consi:·r vadores. O Estado P-voluiu consideravelmente 
e não póde mais retrogradar; o seu povo aprendeu no soffri
mento, l~ t:e é uma verdade incontestavel, como affirma Vou 
Thering,. que Deu::: quando quer a prosperidade de. um pov<> 
o faz passaJ' pot difficeis provacões, Matto Grosso já as atra
vessou. E foi palmilhando a estrada do soffrimento que os 
ma.ttogrossen~es aprenderam o civismo, aprendei·am a l"!C in
foteressar pela polHic'a, e<n1vl'ncido::; de quf' ~ indiffo1·f~nça que · 
)'Jor ella t.inliarn vinha <lcrnasíadanwnf1_! <.:Qncorrcndo para a 
formação do~ mún::; governos. 

Hoje, 11orém, a:"! dassr~s "ºn~crvaúora:; do }1~st.ado, todo~. 
os homen:s de re:;;pon.:;;abilidade social. sr: congregaram para 
.f'azel' a boa poliíica. pa1·a anniquillar o caucilbismo. fazrl' 
rle~apparecet· do :o;1:cnario político esses bandoleil'os -eru que 
os drnfes cons<'rvadores pretendem ainda se apoiar para per
turbar a orden1· do E!5tado e podP-rem, assim, galgar as posf
çõo~. 

J\f .~Itto Gro~so lcm tambeni o direito de pi.·ggredír. . 
Nau ~ou um descrente. Vejo o Brasil evoluir; não o vejo 

dc~Tallado como o pintam o~ pessimistas. 
. O Bra~il df'. hoje nã.o 1~ mais o gigante que dorme no cón

tmente , sul - americano; '3 o gigante que acorda e s.e levanta .. 
· O Bra::;1l de hoje .1~ S . Paulo, é Minas Geraes, é a Bahia é 
o Rio Gl'ande do ~uL ú Pernambuco, graindes Esta.dos. emfim, 
~U~ j;í ~" l'quipararn {WlO l'.CU desenvohímento economico com 
ctiversas naNes, e os chamados pequenos Es.tados, como cs .. 
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grandes, teem todos elles á sua frente est.adis?i.s patriotas, .que 
eistão, em um movimento coordenado. amnhando .o arauto 
desta .politica nDva, desta ·politi~a do Brasil novo, ~ue o hon
rado Chefe da Nação vem reahzamdo. S. Ex.; f1lhc de um 
pequeno Estado, bem romprehendendo e attendendo . aos im
pulsos do seu patriotismo e saber, jamais concorrerá para au
xiliar os inímigos da ordem na triste empreitada de anar
chizar Matto Grosso. 

No· Estaào essa politica nova encontrou auxilio na enver
gadura moral de um chefe republicano como Pe<:tro Celestino 
P. am um chefe de Estado como D. Aquilllo. que, pelas sua.s 
virtudes · civicas, pela sua bella inteUigencfa norteada para 
o bem, está erguendo Matto Gr:osso. no eonceito da Naçãc. 
(Jluito bem_: muito bem. O ctrador é cumprimentatlo.) 

O Sr. Andrade Bezerra - Sr. Presidente, bem com
prehendo que já se vae tornando enfadonha para a Caniara 
;1 discussão sobre reqüerimentos de informações, maxime em 
r-elaçã'o aos já votados. Não posso-, entretanto, $ixar sem 
alguns ;r~paros o requerimento n. 17 do Sr .. Deputado Mau
ricío de- Lal'erda re,jeli.tado na sessão de sabbado passado. O 
illustre·representante do Rio de .Janei~o, encaroinhando a vo-
1 ação do sen requerimento, fez transcrever no Diario Official 
duas publicações de um jornal opeTario de Recife em que se 
t.ecem commentarios exagerados e inexactos, sobre ~contec.i
mentos em que e.sit,iveram envoJvidos estivadores do porto de 
Recife. 

Preliminarmente devo esclarecer á Camara oue. o Go
verno de Pernambuco não solicitou do Governo Federal a ex
pu1lsã{) dP. qualquer operario do te(l'ritorio daqdelle Estadn. 
E, em duas palavrag, salientarei como se passaram os tristes 
factos desenrolados etn Pernambuco no dia 7 de julho ultimo 
3. que se referem as publicaQÕM tran~riptas no Diari.'l.o· desta 
r..asa. Paira i.s.so não prf!risarei mais do que ler á Camara os 
rlespacho~ tPlegraphiN'l~ Axarados no !ornar. do Commercio 
de~ta cidade. n.o~ qnaes o correspondente deste orgão de pu
h li~i'<l:irle. dPscrrvr. ~nmmariamente aquelles acontecimenfo!>i. 

Diz o primeiro desses telegramma!l:, rle 7: · 

. ~Recife, 7 - .Desde hontem que os estivadores eln 
parede p:rocuravam impedir o trabalho ás pessoas não 
:i.ssociadas a Associação de Resi.steneia. Agora pela 
manhã uma força dt> d~z t>rnca.s de policia ~e:Qiu vara 
as Doc~s. afim cfo gara_ntir os serviços, sendo cercada . 
por mais de duz-entos estivadores. que tentaram assas
s.inar o subdelegado Felippe Xavier. Apenas achavani
<;:P, all"mados a ordflnança. essa autoridade e um sàldaqo 
de guard?- no portão, estando os: demais soldados ape
nas mumd_os de sabre. A ordenança correu em def es·a 
do. subdeJeg~do, sendo barbaramente assaS$inada a pu
nh'l por Pédro Leca, delegado da· federação . . 'A orde.., -
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n~,,1"1' l'r!lic:fiu l.1f'rojrvm<'nl". nf't.,;- r~rt''tl~r n 'f')nnha· 
fada: fcrinclo o R!?!n'~<-Rnr . T~\·ot1-~~ ~ntão !=:(.rio c<m
f: ic-'n. ~~ldnrln !!f':)vrment." fPri1in f)Uf ro i;:olda<ln. sPn<to 
n-;i •f"m~•!~ nhr'i~:l~l)c: n fn!!iT'. vi.;fo ~~lnr~m dPsnrma
rtn~. l .oin ,,,,~ 'º'-'~ ~1·~~r:,.i::r 1fo 11.-;~m-rldn. o rhPfl' rfo 
pd:,.ia "l1Vim1 fortm~· ri:ifrnlh:l~ qu~ "-~'ão nn !or"'ll 
r-ff<' '·hrnndo pri~l\"c; ? r.r;zr-n,..i:so . Pr>1frn T.,-.~~ 1'~3 
P''"tir ""n<!iT·-"" cJ"v1rln :- n r,..1·imento recebido na luta, 
f\ ~ framJ,., .r~Nllhidn á Detencão.> 

1 A 8 e 9 puh!ieava ninda o mC'smo jornal: 

«n "<'irr>. R - nc; jo""ª"~ r-rimmP"fnm os r~"~ns 
º"""t.r-~rJrl;~ n:ic; · f\oras. s?. lif'n 'r.nd<l a harh!!rid~<lP. rln~ 
f'4'f iv!lrln..,.pc:. ::tSS1TTI 1•nm0 n h('rnic:rnl"I rlo caho ~!"'-'"l"lrlO 
P,nmn~ ,.. dn ~,.lrfal':f'l J11,·ino l'IJorll.~~. qu~ !ntar:-tm. 
J'"'l'\ .. ~"rHfo aqu~llc ultimo o snhindo este gravl.)m'?nte 
fcriun., 

llr>('if'"'. ~ - 1"'r1.1h~ Ôf" rf'nliinr-s~ t'\ Pf'l~rrn rtn l"C1-
1i,·~11r.r TJ,.,rfr" T,"rn. tnlr> n. ~q!l~c:innr:l. " r~hn rlf' . n,,liria 
~1.,,.nrinf\ íl!'IM()~; nnT" n~"n~iiín tl(I ennfli!"ll'l n~c nnf"~~, 
~~n ir~n f""MO , Oc:1 f1"!'h!!H1t1r,nr(lc: ~.-.:~Of'inrln~ :'i Fl'iif'T'~
(!~,... ~f'rh~r-,.,m ,,,,, "iiO}f':1 1 f"t 'Y''"'"r.'l"f'f, f!OT'l'lf:-1nrfn 1't r,,.,..,.~ 
p11hJi,.~ n r"h" ~ fnr-~" n Mn,,;rhndo M ·<>lrus~.- nnf'rnl'ii.9 
Jl'H'!l •·m """"t,.•n. ti~ H tio?'~~- nn nrn<>n tio r.armo. 
O ·,.t."f" ~" llrtf;<';ll tnmon nro\·irl~nriSl~ ~n<'r!?i~~~ l''H'3 
"'_. ;,~,. n'·rfr.rh,.,,.,~,,. •fa ordr.m, peltl 11ue até agora nnda 
h'lu\'a rfo nno~ma1. > 

f'f\?"n · "" ,.~.· !'<'"<'<!; ~""nfl"r.irY-f\T'l1n~ f)l"l'Wi .... r~m <!!'! di~c:i
º"T\"'~ f ,..~v"rl'l ~m flr·rn~m hPrn. f'omn ,,m .l'\nf r-ns r irfrtrl<'~ -mn
ril if"'!l<:: UO Tir~r ; l_ (•nfJ'(I flR f'h"'TYl"' ·"fl'\~ n~<'Ol'Í:'l''Ô•>s rlP rf'~Í~lrn
cin rl~<; <'c:Hvri~r.r~~- r. nc: ,..,q,·:->rlr.rf\<: .nnf" nf\f) rn·n"m prrrte 
cJp-~C!~<; nc::c:oci:iró"'~. n•rnndn ciin ri?bir-•'"<; p~r~ n f rnh~lhn Tlf'IS 
C':l c-n:: nl' · !!'T'f"'~ dM nrim,..irM. !\iio l'~~mirlo :l ~rnvirf~r.I~ 
~'·mn 1"f'l'1"'1 iC'!l rfpc:c:-r'~ f~t>f r-::. 1'Tl11'1 ''1'17 fT11~ TI"il"'<:! f'St n Pm ,fo~1 
ôr. 1•ni l"t4". o nrinr.inin dn lihprrl ~d~ fln frnhnlho. I'! "" 011tro 
a n~,.,..c:c:ician"' TI~lnra l ÕI'\ f':'\O<lnc:!'in " de proft'('~:i,o :í~ \'P?.f!S 
' ' inl"n'nc: " in.iu .. h1~ nn~ nc:: nc::c:n"for.:ões de classe procuram 
faz<'r Nn lorn~ rln.:: ~"n~ ~<l"Ori!v:!nc:. . 

.\ rit1nn"':l 'ímn .. " c:: c:1'io df'i"'·'rl:-a ~·m fnrli"c: nc: <>laS~"c; snr.inP.s 
dn 'F, · f~(l" r'"!:i rrirnir.nc::r4 :;f!Hndf' rlns l'~tivndorPc::. 0: i:i nrova 
mf'l'"'nr r.n rlt>.c::nrt"rfr1 r~m m1<' ~e t-nnvN':l ll'I nn lnf!\ t.rav.-ida 
('O~ ~ 1)0l ; l'Ül (\ Mmn~n1'r>i ro<; dP. C'l(lcc:p. nfin ff'Ól'T'rlrl~·-nn :lS
$("\~ i~" f. O ÕP r""i"t "º'+'-. F <'~!'-'::\ l?'"rnl Ô""~norov!l"1in conf'cr
rPú n'I,..~ ~ õlv1 ~~ ·"' · .iá nolftna nn npl"rari~rio l'rr.if"n~". "orno 
I\Cl df" nnlra<:: í'Rpifr.r>q dn p~t7.. f'Úlr'<' n.:: rl"ml'nfrn:; l"'\fr"misf n.S 

.. -~ c;c: m,,.,,,r.,dn~. cada um dcs quacs lcm hoje-, cm Recife, seu 
jorno.1 ~spr.c ia t. 

Mn~. mittl'~<l'H'~ "1'1\ ~"1nm M romml'.nf nrio~ fflrn ~n poi:;
Eam fazer sobre esses !nclos, o que se acha acima c.Lc qual-
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quer suspeita é a correcção, a prudeneia das autoridades pr>-: 
liciaes de He.cífe, procurando até ª_ultima hora evitar o cho
que entre esses dous elementos oppostos do trabalho na estiva 
naquelle porto." . 

A· prudencia das autoridaàes, Sr. Presidente, chegou ao 
ponto de, tendo sictc publicamente annunciado que os estiva
dores, pertencentes á Associação de Resistencia., · cornpar-ece
riam no dia 7 de ,julho. pc la manhã, ao cúes do porto, todcs 
armados, para impedir o lrabalho de seus collegas não asso
ciados, determinar e Sr. chefe de Policia de Pernambuco que 
a força ali postada fosse armada .sómente a sabre. Ápenas 
as duas ordenanças do delegado' da capital se achavam, em 
razão de suas proprias funcções, munidas de revolveres; e 
na occasião em que o chefe da resistencia dos estivadcres, o 
operario Pedro IJessa, tenta-va agredi:r o sub-delegado do 
districto do Recife, vindo a ordenança deste em auxilio de 
seu superior. o delegado da Capital alli presente ordenoa 
áquelle soldado que baixasse sua arma, com o evidente in
tuito de evitar o conflicto. Nesse instante, o operario Pedro 
Lessa, aproveitando-se da oppcrtunidade, conseguiu: apunha
lar a ordenança, cabo Severino Ramos, produzindo-lhe gra
:ve ferimento, de que veiu este a fallecer, \momentos depois. 

Da luta que se travou entre cs dous soldados, de um 
lado, e do outro o numeroso grupo de estivadores presentes 
no local, quasi todos armadc~, resultaram a morte do refe
rido cabo Severino Ramos, a do operario aggrcssor Pedro 
Lessa e ferimentos graves na cutra ordenança do delegado e 
em tres operarios. · 

. O que fica exposto é mais que sufficiente para pôr a 
salvo a responsabilidade das autoridades de Pernambuco. 

De· mais, en não iirecisnria lembrar á Cama.ra ·que o 
2'overno no mr.u Estado tem tido, em varias occa'siões, inicia
tivas bem e larns d e pr0tecr.ão aos reaes -direi tos· e inter~sses 
do operariado. Não faz. mu itn tempo, ainda no começo deste 
anno, em uma grande gréve · havida ~ntre os operarios da 
Great \VeslemJ o .Sr .... Gowi:rna!!or c!o Estado, inslituido ar
bitro entrP. ns duas partes, come~miu harmonizal-as, che
~ando a ~ste r~~u!tado.. qne 6 até hoje, entre n6s, inaudito. 
em conflict{"I;;: do tal natureza; obteve que os proprios ope
rarios. vl'orificm1do por si mesmo os livros da empreza che
g::i.ssem an cl)nhecimr.nt.o .da impossibilidnde da acceitacão de 
isuas propn:::tas. ~xponlaneamente terminando a . gréve que 
vinham manlenr.~o. · 

· Poderia Rinda lP-mbrar que, em :camec;.o do presente 
anno. o Sr. Gov~rn~dor de Pernambuco. presidindo na cidade 
do Caho a snssão inaugural dos trabalhos de um syncHcato 
opP.rario, f.!:'Ve para com o movimento trabalhista, quando 
oriPnfado rlentro da lei e da ordem, as mais dec.ididas pala
vras de animai:.1fo. Até agora penso poder affirmar aue· a 
classe opernr1a ~e meu Estado, composta de trabalhadores, 
de verdade, e não de ag-ftadores profissionaes, não tem tido 
sinão mo.tivas para vel'ificar a sinceridade daquellas expres-
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sões. manif e~l.ada no i)rcposilo accenluado da parle do go
verno, d~ ar-olher e amparar todas as suas justaÇ·reinvidi
cações. 

Credü tr~r nssim. esclarecido completamente ai :attitude 
assumida pela5 autoridades do Estado. nos acontecimentos, 
(}lle 3ú~i O pr·imeiN1 a reputar lastimaveis a que se referia O 
rcquerimenlo do nobre Deputado pelo Estado <lo Rio, e pen.so 
'JUe S. Ex.. eu.ia ausencia neste instante deploro, ficará ple
namcn1 e conv1mcido de que as arguições aqui tra2.idas e pu
blico.das no Dim·io do Conqresso, contra essas autorida<les. 
foram Jundament.almentr: injustas. (Muito bem.: muito bem.) 

O Sr. Francisco Valladares - Sr. Presidente, nãc por
que tenham sido a mim dirigidas e envolvam approvação da 
minha altitud(• ~ ot·!enté~ção nesta · Camara e sim porque 
constituam · manifestaç11es da orJinião publica, dos interessa
dos no sentido de .soluções apontadas em projectos, que tive 
n honra de apre-s~nt.a1· r1 Casa e reclamadas desta tribuna, le
rei clocumer:i-to.~, que. aqui tenho, pera o fim de serem publi-; 
cadns no Diario do Congresso: , .. 

«S. Paulo. 13 - Sociedade Paulista .1.gricuI.tura 
sessão solemne resolveu unanimemente felicitar V. Ex. 
pelo relevante serviço .prestado causa da produccão na
cional, pug·nando creação Banco Emissor Hedesconto, 
indispensavel regulariiàç-ão circulação moneta:ria do 
paiz, pedindo não esmorecer na patriotica missão. Le
vando com grande satisfação conhe.cimento V. Ex. tal 
deliberação. envio simceros cumprimentos. - F. 
1·efra Ramos, presidente.» 

«=Juiz <lc Fóra, 10 de agosto de 1920. 

Exmo. Sr. - Tenho a grande honra de levar ao 
conhecimento de V. Ex. que grande numero de lavra
dores deste municipio, presentes á reunião ultimamente 
realizada nesta cidade. e a que presidi, delegou-me 
po<ler·rs para manifestar a V. Ex. nosso mais sincero 
rec.onheeimento e caloroso applauso pela attitude por 
Y. Ex. assumida em pról das classes productoras con
cretizada l1C1S projectos com relação ao credito agricola e 
sobre estradas por V. Ex.· apresentados e defendidos 
perante a Camara dos Srs. Deputados, da qual é V. Ex. 
muito justamente considerado um dos ,mais dignos e 
i!lustres membros. · 

'Apresentan<lD a V. Ex. o testemunho da maior 
r~onsideraçâo r do meu grande apreço, subscrevo-me, 
de V. Ex. amº. att". e venerador. - Lttiz Senna. » 

Em o que tinha a dizer. (JJv.ito bem.: muito bem.) 
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O Sr. Presidente - Acha-se. sobre a mesa um requeri~ 
mf'n!o, que vae ser lido. 

E' lido. apoiado e posl() em discussão o seguinLe 
I 

REQUERIMENTO 

Requeiro que, por interm~dio da r-.'Iesa, se· peçam a todos. 
os rrüni~terios: 

a' a rela;,;ão dos addidos que enconti:ou Q ·actual Governo; 
b ) idem dos fun<'eionnrios mandados addir depois dessa 

Jaln: 
tJ) idem dos addidos aproveitados em logares effectivos 

com a descriminacão da. economia assim obtida: 
.l) idam, idem dos addidos aproveitado!'\ em logurf>s iote-

l'it.1os ou em commissão. · 

1·ustificação 

Desejando fazer resaltar o esforco patriotico e tenaz d1> 
aclunl Governo em reduzir, sinão extinguir, a classe dos addi
dns. o que estou certo conseguirá antes de seu termino, e ao 
mc~mo têmpo obter dados para a exacta determinacão da~ :ver
haR .-irçamentarias· para · esse fjm consignada5. é que formulO 
t•slr requerimento. · ' 

Sala das sessões, 16 dP agosto de 1920 . - Rodrigue,ç Ma
rhn.do. 

F,nr.errada e adiada a votação . ·-
O Sr. Presid.ente --:-- Não ha mais oradores inscrjptos~ 

Si mais nenhum dos Srs. Deputados quer usar da pa
lnvrn na hora áestinada · ao expedeient.e, vae-se passar á · or· 
drm do dia. (Pauso.. ) 

Comparecem mais os Srs. Felix .Pacheco, Antonio No
~· nri1•n. Bf!nto Miranda, .Aggrioino .A:ze.V'edo. Pires RebeUo. 
'l'hornaz Accioly, .TosP.< Augustõ, Balthazar Pereira, Arnaldo 
Hn~tos. Natalicio Camboim, João Menezes. Deodato Maia. Pires 
<IP CarYa1ho, :\.lfrcdo Ruy, Arlindo Leone .. José Maria. Nicanor 
'Nai:;cinwnto.. SallC's Filho, Len~uber Filho, Azevedo Sodré1 · 

\la noel TI,P.is, .To~é de MoraGs, .José Gonçalves, Albertino Drum- . 
rnonrl. Rib~iro Junqueira, Francisco Valladares. José Bonifa
cio . .Josino de .\rmJ.io. Camillo P.rates. Mello .. Franco, Barros 
PE>.nt.t"ado. Cesar Vergu~iro, Prudente de Moraes Filho, E!9y 
f:lrnYes. Tullio .fayrne, Pereira de Oliveira e Celso Bayina ~.317) ~ . 

Deixam de. comparecer os Srs. Juvenal Lamartine, An
niha1 de Toledo, Epbigenio de Salles. Costa Rego, Monteiro de 
Souza, Abel Chermont, Chermont de Miranda, Herculano 
Pnrga, João Gilobral, "Hermino · Earroso, Moreira da nocha, "Tho~ 



Cânara dos DepLtados - lmP'"esso em 23/06/2015 15:30- Página t6 de 86 

:ANN.All:S D:\ C".AMARA . 

maz ~nva!canti. TldP.fons!'> A!bano. Alberto Maranhão, Affonso 
Barn la, r.nnha Lim<"i: Solem de tuccna, João Elysio, Anlun!o 
Vic<.>n!c, F.riur!rdo Tavares. Alexandrino da Roc.ha, Pedro C~r
r<~a. Tmian o Campr:ll0. .:\lfredn de M::iya, Miguel Palme .ra, 
.l\íenclonÇa Martin~. Murioel :No_bre, Pedro Lago, Octavio Man
gahe:irn, r.suro Víllns Hoas, Castro Rehr.llo, 3fario Hermes, 
Lronric n::11riln, 11b3ldin o : de ~h.ssis. Ar lindo Fragoso, J oão 
Man~ohr ira. naul Alvl's. 'l'orcualo l\Iorcira. E lpidio de Mes
qll ;f à. nodrigurs Lima, !\'Ianoci !\fon jardim. Ubaldo Ramalltete, 
Antonir:. :\.C"uirrc, Oi:tav i0 dn Rcehn. 1\Iiranda, Azurém Furtado. 
Aris f ic!c~ Ca irr>, Mendes TavaM$, N0rival de Freitas, José To
Ienfino. M~cc>rlo SoarPs, '.fhpmjsfoc! ('s de Almeida, Buarque de 
Nnz~relh , '\1('1·i~simo dr !\h'lln, .F'ranci!'tco Marcondes, Raul Fer
nandr-~. l\'1::mrJrio de T..acr.I'da. Teixeira .. nrandão, José Alves, 
H0rcnlano Ce~ar. Malta l\fachar!o, Silveira Brum, Antonio 
Cat'los, Emílio Jardim, Senna Figneiredo, Gomes J,irna, An
tero Bot elho, Fr~rnei :eo Br<~:-:sane, Lnmolmier Godofred -, 
F'nuslo Ferraz. fütul Sá. \Vnldomiro de ~fagalhães, Jayme Go
m<:s, Alnor Prnta, "Yaz de Mello, E dgardo da Cunh~, Ferreira 
Brn~ra , J osé Rnher tL\ Mnrcolino Barreto. Vr.iga Miranda, Pal
meira Ripp~r, João d~ Far ia. Sampaio Vidal, Rodrigues Alves 
Filho, Pt"dro C:osta, l\funoPl Vill:::boim. Arnolpho Az~vcdo, Pe-
1 eira Lcifr>, <:osta l\fo.rours, Luiz Xavii:>r. Abdon Baplista, En
grmio !\füller. Gumercindo fübns, Evaristo Amaral, Augusto 
!PP-stana, Alc:dcs .Maya, Nabuco de Gouvêa e Flores da. 
Cunha ( !J7) . 

ORDEM DO DIA 

O Sr. Presidente - A ·1 i5'ta de. presenca aceusa o com-
parecimento à~ 111 Srs. J)0pu lados. . 

Yae se proceder ú.s votações das materias que se acham 
sobro a mesa. 

Pr.~o aos nobres Deputados que occupem as suas cadei-
ras. ( J->ausa. 1 ' . 

Yon suhmct.f cr a vof os urna rcdacç.no final. 
E' lida e, sem obse;·vaçõ~3, approvada 3 rcdaccão final do 

pro.iecto n. 70 B, de 1920, ~"'orcas de Terra, sen'do remetLido 
• atJ Senado. · 

Votagão do rt?querimenfo n. 21, do Sr. Rodrigur.s Ma
churlo, pedindo informac;õ~s. sobre o aproveitamento . dos 
funccionarios addjdos e respectiva economia. 

-lEQüEnl~I&. ... TO 

N. 21 

Rerrm'!iro que, por intermedio da. l\Iesa se pcçnm a todos 
9S minis terios: 

a). a relação dos addidos que- cnr.ontrou o '1.ctual Goverfl:O; 
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·· • b) idem dos i'unccionarios mandados addir depois dessa 
'data; . . . ff t· 

r.) idom <los addidos aprovP.itados em Jogares e ec ivos 
com a descriminacão da economia as;;;im obtida; . 
. d) idem idem dos addidos aproveitados em logares in-
~erinos ou em commissão. 

Justificação 

Des·ejando fazer resattar o esforco patriotico e tcnàz. do 
aetual Governo em reduzir sinão extinguir a classe dos ad
d ;dos. o que estou certo conseguirá antes de seu termino, e 
se. mesmo tempo obter dados ·para a exacta determinação das 
verbas ·orçamenlarias pua esse fim consignada~, é que for
mulo este requerir:_:cnto. 

App;:ovado. · ~- . 

O Sr. Presidente - Estão íinc!as as votn~ões. 
Passa-se· ás ma terias em discussão. 
,, discussão lio ·projccto n. i'íü, de H>20,. approv:indo os 

actos do Poder Executi:vo constantes de· requisições 1•eilas. 
pelo thesoureiro da Estrada de Fe·rro Central do Brasil, de 
fornecimentos .no valor _de i.000:000$009. 

Encerrada e annunéiada a votação. "'. . 
Approvado em 3ª discussão e enviado á Commíssão da 

ltedacção o seguinte 

PRQjECTO 

'N. 176 - 1920 

O Congresso Nacional decreta: 

Arl. i.° Ficam . approvados os actos do Põder E~eeuUvo 
constantes d.as requisições feitas pelo lhesoureiro da Estrada 
de Feno Central do Brasil de 21 de oUlubro e 13 do novembro 
de 1919 e os respP.cLivos fornecimentos das importancias de: , 
Em 21 de outubro da 191'9 ...••. ~ ..• · •.•. : 
Em 13 de novembro · de 1919 ....... , ... . 

-li0:000$000 
530:000$000 

O que ludo somma . . • • . . • . . • • • . • • • •. 1. ooo: uú0$000 
. . . 

feitos pelo Thcsour6 Nr cional ao alludido lhcsourciro da Es .. 
ttaua ile Ferro Cenlral do Brasil, ficando este sujeilo a 
p1·esla€;ão das respectivas contas. 

Art... 2. º Revogam-::;e as d~sIJosicõcs em coiitrario ... 
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3; d1scnssão do project.o n. 18'1, de 1920, reduzindo.~ 
100~000$. o pedido de credito suppl~menlar de 300 :000~, a 
vprba 30" do ad. ~u do orçamento v1gent.e. 

Encf'I'rada e annunciada a vot.ar:ão. 
Approvado em 3• cli~cussi:'í.n r rnviado á Commissão <la 

Redacção o !'f'gninf e 

PR.OJECTO 

~. 18'.i - 1 9~0 

O Congresso Nacional resolv~ : 
Ar~igo unico. Flica o Poder Exe~utivo au~orizado a abr_ir; 

pelo '.\finisterio da .Justica 0 .N"eg~cios _Interiores, o _credito· 
supplementar d~ lOO:: 000$ a .rons~gnaçao ~conservaçao, ac
crescimos, reparos de edificios, etc.>, da verb~ n. 30, do 
art. 2º. da lei de orçamento do exercic.io vigent.e. revogadas 
as disposições em contrario. 

3• discussão do projeeto n. 183, de 192ú-, abrindo o cre
dito especial <le 3 :27-1$838. para pagáment.o a .Toaquim Gre
~oriano de Andrade. 

Encerrada. e annunciada a votação. 

Approvado em 3ª discussão <> enviado á Commissão de· 
Re<la~ão o seguinte 

PROJECTO 

N. 183 - 1920 

O C()lngresso Nacional decreta: 

Art. 1 . º Fica o Presidente da Republica autorizado a 
abrir. pelo ;\fínisterio da Agricultura. o credito especial de 
3: 27 4$838, qut' se ~ie;;;tina ao pagamento da gratificação addi
c ional d<.> 60 % . vnndida. nos termos do regulamento anne.xo 
ao decreto n. H. 211, de J n de dezembro ·de i 911, por Joaquim· 
Gl'egoriano de. Anc.lradfl. ex-ajudante da Inspootoria do Ser
'\·iç.o ·d-e Protrctão aos fin.dios e Localização de Trabalhadores 
Nacionar•s. no Estado do Amazonas. Si houver imposto a ser 
J iquirlado. o 'I'hesoul·o descont.al-o-ha daquelfa sornma. 

Art. 2." Rernfmrn-i:e a~ disposi;cões em contrario. 
3~ discussão do projecto n. !9·í, ·<le 1920, abrindo o cre

dito eSf>C'cia.l de :~ :ô50!f:. pnr-a pagamento a Godofrcdo Caval
eant.í <la Cunha Va~<·oncellos e José Gueíle~ Corrén Gondim. 

O Sr. P~esidente - Acha-se sotire a mesa 1,lITla e-n1enda, . 
que vae ser lida. 
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E" lida. apoiada e enviada ú Commi~são- de. Finamças a 
5eguinte · 

/ 

EMElSO.-\ AO PkOJ"ECTO X. 194, 1,>E 1920 

(::.l" diseus8ão) 

~.\o art. 1" - Em vez de ~3:650$>, diga-se: <i:7 :300$», e 
p,m. vez de «ao exercicio de 1919», <Hba-se: ~aos ex~-rcicios de . 
HH 9 e 1920» . 

Sala das sessões, 1ü de agosto de 1920. - Costa Rego -

Encerra.da a ;j~ diseussão <lo projecto n. 194, de i920, e 
adiada a votai;ão até que· a Commissão de Finanr;-a.s -dê parecer 
sobre a emenda off er~i<la. · 

Ern:errados successíva1m~nte em 2ª dhmus::são o::; arts. 1" 
e Zº do projecto n. -t7 A. <lc HJ20·, mandando considerar · UvrP.s 
áe dkeitos de consumo e de· expediente dos generos livres de 
êireitos os ·aeroplanos, hydroplanos, bydroaeroplanos e aµpa
relhos semelhantes: e cta.ndo outras providencias, com sub
·stitutivo <la Commissão de Fiuanc-as, e annunciada á. votacão. 

O Sr. !'residente - A e.::lte projeet.o a. Commissão de Fi
nanças ofofereceu o seguint.e. 

SUBSTl'l'UTIVo 

O Congresso Nacional decret.a: 

Art. 1 . ~ Serão livres de <lireit.-Os <le consumo e de ex-pe
diente dos generos 1ivres de direitos, os aeropla:pos, hydro
planos. hy<lro-aeroplanos. e apparelho8 . ~emelhantas; os seus 
sobresalentes e aecesi;;orios; hanrmrs e matediaes de av iaçiio. 
inclusive ap.parellmmen1.o Pirurgico e macas importados P" lo 
.Aero Club Brasileird. com séde nesta. Capital, e para seu uso . 

• ~\rt. 2." Revogam-~~ as <fü;posi-<.;ücs •'m contrario. 
Vou :;ubnwtt.m· a voLos o :5ubslituUvo <l·a Commissão. 

Approvado~ suct·essiva.menle os urts. 1 ª e _2D do refej•ido 
substitutivD da Commi.::são de Finaw:;us, ficando prejudicado 
o primitivo projecto. 

. . . 
O Sr. P,residente - O projecLo- .passa â 3• discussão, iqido 

antes á respectiva Commissão para ser redigid.Q. 
Encenados suci.:i~ssivarnnnt.e em :!.ª di~cussão, os - a~·ts. · t" 

r. ~º do pt'o.icet.o r~. 175 .·\. · (\, . _rn20, elo Senado, fazendo rev~r
tcr ao se_!'viço ac.tivo. do :Kxcrcit.o o general dedivisão gra
duado Joao de Flgue1redo Rorhn.; com emenda da · Commissâo 
de Marinl1a e Guerra e annunciada a votacão. 
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o Sr. Presidente - A ess:e projecto a _Co~missão de Ma• 
rinha e Guerra offereceu o seguinte substllut1vo !l.O paragra
pho unicq: 

suBSTtnrnvo 

f\lP.ssas rondiç~s. ã vista tio exriosto,_ a Commis.sli'? ·de 
l;{arinha e OuP,rra acceita o projeclo do Sena<lo, subslltumd() 
o paragrapho unico pelo se3uint•~: · 

Paragrapho unico. O interre~no en ~l'C' o decreto ciue o 
reformou ~ o flUC ordf'.nar a sua reve.rsão, S'!r-lhc-h?.. compu
tado para todos os cff eitos legacs_. 

Vo11 submetter a votos o projt?íl~!>, salvo a emenda da. 
Commissff.o. 

Approvados successivamentc ~m ;.!" diseu:sslo, os iscguin~ 
i~s artigos do 

PM.TECTO 

N •. ii5 A - 1920 

(Do Senado) 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1. º Ileve.rterá. ao serviço activo Jo l~x~rt!i to. no po~to 

de general de brigada graduado, o general de ,Ji-11sãu graduado 
e reformado Jo!lo de Figueiredo Rocha. . 

Paragrapho unico. O interregno entre o cleCl'etf> quo o 
reformou e o que . orcienar a sua reversão na f órma desl ~ ar
tigo só não será computado para os ef feitos da rc101·ma. com. 
pulsaria. · 

Art. 2.º ncvogam-sa as dispo_sições cm contrarie>. 

Approvada a referida cmPnda sub3tilutiva ao para~rapho 
unico da Commissão de Marinha e Guerra. 

dJ Sr. Presidente - O prcjecto passa á 3ª discussl'.10. 

O Sr. Paulv de Frontin < pf!la qrdem) t'CCJU~r e obtem 
dispensa dr. inlersti c. io para o projec~o u. 175 A, de 19~0 1i· 
gurar na orden1 do dia da se·ssao seguinte. 

Encerrados snccessivamente, em 2"' àiscussão os arts. i~ 
~ 2" do pro.i ecto n. 20 7, <Je 1920, abrindo o crecti to especial 
oe . 3 :09ú6,_ para ~úgarnento a Jus~; .Miguel Alves, Benedicta 
Leite. ca Cunha ~1altos e Laudelino Joaquim da Silva e au
nu.nc1ada a votaç_ao. 
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Approvados successivamente, em za. · discussão, os seguin
tes artigos do 

PROJECTO 

N. 207 - 1920 

O Congresso Nacion~l resolve: . 
Art. 1.º E' o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo 

.l\finisterio da Guerr~, o credito especial de 3 :000$, para oc ... 
oorrer ao pagamento aos sargento~ ajudantes reformados do 
Exercito, J_osé l\lig1.:1el Alves e Benedicto Leite da Cunb::i .Mat'"" 
tos e bem assim ao 2" sargento tambcm refoL'mado Laudelino 
Joaquim da Silva, .do quanlitativo de -um conto de réis, · a cada 
;um, a que teem_ direil9, em face do a1:t. 1'0 da lei n . 2. 556, 
de 26 de set.eml.>ro de 187 4. 

~t. 2.º Revogam-se as disposicõ'es em contrario. 

~ O Sr. Presidente - O prcjecio pas~a á 311 discussão •. 
Encerrados success1vame·nle em 2• di.scu~~ão os arts. t• 

e 21) do pMjecto n. 20G, de 1920, abrindo o credito especial 
de 40 :933$7 47, para pagamento ao "tenente Plinj0 _ Ut·avatá, 
em virtude de sentença judil!iaria e annunciada a votação. 

Ap'f>rovac!os successivamente em 2~ discussão os seguin· 
tes artigos do , 

; 

I>ROJECTO 

N. 205 - !920 -
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1. º Fica <r' l'l'esidente da Republica autorizado 1 

abrir, pelo l\linisterio de. Fa:cenda,_ o credito. especial de 
49-:933if i la.i, destinado ao· pagamento do tencnle do Exercito 
Plínio Gravatá, em virtude de sentença juciciaria que an
nullou ·o decrf!to tJP. -:u<i. r~forma ~ lhe ~onca•.ielJ tod35: as 
vantagens da promo(;ão ao pos to immediato.

1 
Naqueila im

portancia já se acham feitos os desconlos . de contribuições de 
momento e de impostos scbl'e vencimentos:. · 

Arl . . 2. º Revogttm·-se as disposições e_m contrario. 

O Sr. Presidente - O prcjecto · passa á 3• di~cussão. . . . 
Encerrado "'m 2ª rii~cus$§O '> artigo unico ão projMto 

· n. 118 A,1 àe- 1920, melhorando os vendmcnlos do mar'inheit>o 
invalido Manoel Gonçalves de. Souza, .com parecer favorav~l 
das commissões do l\larjnba e Guerra e de Fiµanças e an-. 
nµnciada · ~ yoLação .• _ 
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Approvado l'In 2" discussão u seguinte arLigo do 

l>ROJBCTO 

~. 18 A -- 1920 .• 
. O Congresso .:\ac.ional decreta: 
Artigo uníco. .\o ma1·inheit'o invalido Manoel Gonçalves 

,de Souza, fica conc~dida a percepção dos vencimentos dos 
musicos d(~ primeira classe, pela tabella em vigor; revogadas 
as dísposições em contrario. 

O Sr. Presidente - O projcdu pa:;::;a á 3" di:;.t;U:3sáo. 

O Sr. Rodrigues Machado (pela m·dem) requer e ohtem 
dispensa de intersticio para o projecto n. 48 A, de 1920, fi-
gurar na ordem do dia. da sessão seguinte. , 

Diseu:'isão unica· du purecer u. 17, de H'120, indefel'in.(io 
o 1·equerimento em (111e D. Vil·ginia Amalia Carneiro de Gar
:valho prde rr lcva1;ão d1~· l)l'l'SCripvãO para receber montepio. 

Encerrada e ·anuundada a votação. 
A.pprovado. 

O Sr. Presidente - Nada mais havendo a tratar, vou te .. 
vrmtar a sessão, designando para amanhã a .seguinte 

IJíl.OEl\.t DO IH.\ 

:J" discO~:-:;ào tlo pl'Ojrct.o n. :!(H. dP 1920, abrindo o cre
(lilo supplPmentar de ;~5~ :000$ ú verba 3" do oreamento vi
~Pnl.e dn ~finb:;lf~t·io da Yiat;.ão p, Obras PublícM; 

:t• dis<·.u:-;::;ãn 1Jn proj~~cto n. ~08. 1.le '1920, abrindo o cre
(iif.o e::;peeial •k 52 :5tr4$475. para pagamento ao bacharel 
Eli:ts F1•rnamh"~ Lcjfr: 

:p d i,.wu~~ão do projecto n. 175 A de 1920, do Senado, 
fnzr.ndo l"(Wcrf Pl' ao sP-rviço a~tivo do Exercito o general de 
flivisão granuactn João de Figueiredo Rocha; com emenda da 
Commissão ue l\Iarinl1.a e Guerra; . 

:1• díscu~~ão do proecJlo n. 48 A, de 1920, melhorando· os 
veneimenlo('I. d" marinheiero invalido Manoel Goncalves de 
Souza. com parecer favoravel das Commissões· de Marinha· e 
Guerra e cl<> Finaeas; 

Díst.:usBão uníca do pareeer n.' 16. de 1920, indeferindo o 
requerimento· ern que D. Maurícia Teixeira de Carvalho pede 
relevai;ão de prescripção parâ receber montepio; 
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Discussão unica do parecer n; i8, de i920, ,ind~ferimio e 
requerimento do sargento-ajudante .Arthur Mambl'ini, pedindo 
prtwimento no Ioga!' de telegraphisla da Repartição Geral dQS 
Teiegraphos . 

.Levanta-se a sessão ãs 14 noras e 20 minutos. --
0r9&m.e:aw d.a Via~ 

PROJECTO N. f49 - i920 

•cmbs acceltas pele Eh". ~te d& o.m.ara 

N. i ·~ 

· Para melhoria do sei·viiw de conduct;áo de ma.las do Cor .... 
reio, no Estado do Rio de Janeiro, 200 :000$000 .• 

Sá.la das sessões~ 3 de <igosto de 1920. - Lem.grttbtt 
Filho .. 

N. Z 

Accrescente-!)e li verba destinada aos correios mais réis 
2. 000 :000$ para 0 serviço de conducç® de malas •. 

J ustif icaí;ã.u 

Loga1·es ha, na Republica que são servidos por um cor
rei<J de oito em oito, 15 em 15 e ·até de 30 em 30 di&J.1 

Ora. ê melhor não ter correio, d.o que ser assim mal servido, 
ape~át' da Ultião despender dinheiro., no caso em pura perda. 
Augntenthda a ve1·ba e repartido pi·oporcion11Imente pelOs m- · 
VêrE!O~ Estado~ ease augmento, O.e Meórd-0 com os seus gastos 
antet·tores, é natural se consiga melb()rar bàstante o servii;o, 
tornando-se praduetivo e vafitajoso o respectivo dispendio •. 

· ~là das sessões da Camara, 3 dte agiosto de f920. - Al-
b e1·tino Drti·mmortd. · · 

N. 3 

Conduci;ão de rnalás, e:tn vez de cinco mil · ·duzentos, 
diga-se cinco mil e quinhentos contos de réis (réis 
5. 500 :Op0$-000:) • . 

&!ala das sessões, 2. de ágosto de 1920. -. M elfo _ 11'anco .
Anterv Bot~lho. - F'. PllotleUo . .-.-.. MótetrlL Bràti41fo. -
Am.ericQ Lopes . ......... Ed9ardo da Cunha.--Bur;enio To1'~nlul. 
-., Raul Alves. ~ A.lqor Pirata. · 

c._~y-9.1._ Y..·· ' ' 
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/ 

N. 4 
Verba 2ª: 
Para oeeoncr ás des,peza~ eorn a construeção cl{l predio 

lfoslina.do tL P~eµarlic_:ão Geral do::s C\orreios do ·;E:stado de Per
:nambuco, no lote da ldlra J;I do~ terrenos do l'<Í.cs do vorlo da 
ddade de Hedfe, capital <lo indkadu J<:stado, -reservado entre 
o projectado }Jredio e o da Repartição üe ,Fiscalização da::; 
Obras do rei"el'id0 porto, já construido, um espa1,;o de 16 me
tros de largura -· 1. 000: 000'$000 

J'Ustif jcação 

O edifício em que l'uncciona a Ú.eparLic)âo Geral do.s 
.Concios do ·E~tado de Pel'nambuco, reside1wia do.s inspectore::; 
dio antigo Arsenal de Marinha, além de condeinnado á demo
lição pelo vrojecLo das Obras do Porto de. Recife, é ínsuffi-

v 1.:-iente e de toda ~orte inadequado ao respectivo sel'viço, pelo 
que exige a construcção de· um predio em condiç.ões. ' 

Sala das sessões, 4 de agosfo de '1920.· -. João El:y:sio .: 
·-- Gomaga Mm•an'lião .. - Estado Coirnbra •. ·-. - Ju,lio de 
31 ello •. - A?·naUJ.o Bastos.- L. Co'J4réa àe B1'ita. :_ r.Al1e-
xandrirw Rocha.· · · · 

N. 5 ~· 

Verbas 2" e 3ª: 
'Ao -on;amento da Viação, onde cqll'Vier: accresce;nte~se: 

§ Construcção ou acquisí~~ão de um p1·edio para cor-
reio o telegraph 0 de Barbac_ena, Minas -. . 60: 000$00'0. 

!ustificação 

A~ctualmenle o 'l'hesouro despende .. cc!'ca de 4 :200$ com 
alugtuel dos predius onde se acham installados naquella ci
dade e mal alojados o correio e o telegrapho. Oonstruihd-0-sc 
um .p·rediu. nu adquirindo-se algun\ que pos~ ser .convend.en-
1.ementc adaptado, ce·ssaria mruella despeza, com a vanta
~·em de poder uinda in<::lallur-se nelle a Colleetoria Federal, 
r·epartit;ã0 arrecadatlorn. de grnnde movimento. e ficar a 
União com inais um _proprjo accrescído ao .seu "Patrimonio.: 

. Sala d'as sessões da _Camara dos Deputados, .4 de agosto 
ue 1920. - Senri.a F_igiteíredo .• ~ , • • 

N. 6 
Ao ar t. • 1 ", 11 s ,· 2 e 3 : 
Accrescenle-se: inclusive ·400 ~ OOü~, para u const.rucr::~ o 

de llm odifieío dnsLinado 1't Admini.~tra~:·úo dos C•ll'rcjos e á 
•Hepart..icão do~ Telcgra.phos <l<! Victori;t Espirilo ~anto) •. 
. " Sala <las sessões. · 3 de agosto de ·1920 •. -. Heitor tt~ 
'S()t{~Ç .• ~ '!:"'"""": • -Ubªldo :~~malhe~e •; · · · 
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' . SESSKO EM_ 113 DE _\GQSTO DE i!:l20 

Verba s~_: 

··:: N - r: 
• . • .... .# 

4:Par·a occorrcr ás <le::;p eias com a co11slrueçã-0 ue um edi
f ido destinado á Repartição Geral dos •relegraphos na ci.cl'a
de de ilecif e, capital do Estado de Pernambuco, no que for 
H1fficiente do lote da lettra O dos terrenos do c_áes do porto 
da l'.eferida cidade, 500 :000$0{)0., 

Justificação - ~ : 

A Repartição Geral dos 'l'eleg1·aphos n.o Estado de Per
tiamhuco funcciona em um ed.ifieo aloja<lo, sem a::i condJções 
uecessarias ao - respectivo serviç;o, pelo que .ó; '.inadliavel . a 
tunstruc(;ão de um predio bem adequado_. 

Sala das sessões, 4 de agosto d':e 1920. ~ João El·ysio .~ 
~ L. Con·êa de Bt'ito . - Ale:ta'tu.l'!'in0 Rocha.- - _ GonzQ.(Jaj 
jlJ.amnhão .- - A1·naldo Bastos. ,_,_, Estacic Coím.ln·a .. - Jttlf.o 
de Melle> .• : ·, · · 

N. $ .· 

Verba 3-"- - ~correios)), incluá-s€ a · quantia de i 1éis 
L 000: 000$ ·para construcç.ão de um edifício para a Admi
nistracã:o dos 'Correios e Estação Radio-telegrnphica de _ ~fü~ 
11áos, no E·stado dia Amazonas . _ 

Sala das sessões, 2 de- agosto de 1920. - - 'Ephigenio de 
Salles. - · Dorval Porto.: _, Antonio Nogueira. - Montefro 
de Sottza.. · 

Verba 
1 .. : 9 . ..,, 

Para a estação telegraphica ·de l\íagé, Estado do Rio ele 
.1 anciro, 20: 000$00(}, reparacão · do edificio. 

Sala das ses:)ões, 3 de agosto d-0 i0.20 .. :-- Lemgrubat~ 
ib'iUitJ_.~ 

N.· rn · · 
Pela t·ubrica Tclcgi·aphos - Verva 34 do orcament.o d~ 

Viacão e Obras Publicas - sejam concedidos sesssent.a contos 
cie réis, '(60:000$000), para o prolongamento da linha tele
;;r : - hfoa da cidade de Barrinhos, ~stado da Bahia, a Palma~ 
fü_ ·o de ,__G~az, passando por Santa Maria de Taguatinga e 
Ar.-""ya.; - ', .. 

· Sala das sessúcs, a cl1! agosto de i920.· __. :4.11tes l1a Silva. 
l1lea.a~i<> l!ittto .: - llamos Caia.do.. ~ ·T.~lo 'NpstilW. Jaume_t-_ 

. -· · 
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i'>lE:\Wfü.\L JUSTIFICATIVO 

.Pl'uJÓugamc:nlo ela. iinha teleg1·apbiea da c:.ídade de Bar
rcü·u::; (E::;tauo da Bahia) á cidade de Palma (Estado cl!v 
Guyaz j , pas::;ando por Saula l\iaria tlc Taguatinga e Anoyo~. 

}. falt.a de vias de uommuiliiicação com o reslo do paiz 
tem s.ido 0 pr·incival atrazo do EStado de Goya:i:, especialmente 
a zona do Norte, que não tem merecido ·d'os gove1·nos suc
ce~sivos o de·vido carinho . 

· Ainda está na memoria de toda a Nação, bem viva e im-
1m~ssio!lan.Le, a tragedia desenrolada no municipio de Sã!u 
.f º~'~ do Duro, da qual i:;e tirou a lição ama1·ga d.e quo a falLa 
de3 comrnunicações com a administraçãp publica foi o prin
cj1ial factor do dtesenrolar dos tristes succes&os que agitaraw 
a opiuião publica .por algum tempo: dando em resultado o 
abandono por parte do Govemo goyano de um.a zona riquis
::;irna. entregue hoje á inseg·urarn:.a e a anarchía, e onde o 
h.aa'lditismo continuará a. campear irrfrene si providéncia~ 
acerLadas não vierem a tempo de i·esta.belece1' a ordem e fazer 
voltar aos seus la1·es dezenas de famiJias banidas dos seu:> 
i>enale!:i pelos trabuc·os dos canga11ceir:os desenfreados. 

E::;se trecho do Estado de Goyaz, que c.onta centenas de 
kguas, hanhadu em quasi toda a sua ex.tenção pelos dous cau
dalosos i•ios To·cantins e Araguaya e seus numerosos affluen
ies, que encerra maU .. a'! r·xtensas_ e terras fertilíssimas pro
prià$ a todo genero· tle lavoura, que contém· no seu subsólo 
jazidas r iquissimas de varios inetaes preciosos, que cria . nos 
:seus rampos innumeraveis rebaru.os de bovinos, avaliad.()E 
1~m de~wna~ de milhares~ que possue grande numero de eí
dadc~::i, villus e povoações, prosperas umas, em d'ecaden.cias. 
outra$, que se limitam com os importantes Estados da Bahia, 
])ianby, Maranhão, Pará e :Matt.o Grasso, que possue terras 
capazes de conter em il.e11 $Cio quasj toda a po.piulac.ão do 
Brasil. ,iaz lançado ao e~quecimP.nto, ludibr:iado, escarnecido. 
não s~nclo rara a m ensagem dog Presidente de (kiyaz, qU«.! 
:::.;mpr 1.• , lani:a em -rosto pequena u.rrecadaÇão dessa zona.. como 
~f a. eulpa fos:,;e toda de ~eus filhos, que (honra lhes se.ia 
feita) nüo cessam de pedfr mcllwramentos materi~s; mas 
que nunca lhes são dados. . 

A.s legislaturas se sue cedem e os repre::.entantes da . r e
~·ião do norte de Goyaz quer estadual, quer federal, debalde 
:-.e es ro1·çum para obterem os melhornmentos necessarios; mas 
encontram sempre as -portas cerradas a0s seus justos .'Pedidos. 

Na S<'ssão parlam~n:t.ar do pi·o:dmo anno pa~sa:do, foi 
;1ppr0Yado um projecto Ji r,onvertido cm lei do paiz, auto
l'izando o Governo .Federa! prolon!:!'ar n linhn fr lAg:raphi.ca de 
S . .Tosé do Tncantins até r.ncontrar-;;e ~m Porfo Nacional com 
,:i 111·nlongamr..rüo da. de Bôa Vist.a. do Tocantins em direCl,i50 
cta me:-:ma cidade de Porto Nacional. 
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· COnseguid~o es:se flesideratmn muito já se teria fe.itp 
~m henficio da zona do norte, que actualmPnte só conta com. 
a cidade de Bôn. Vista servida pelo telegrapho, ficando feeba-: 
ilu o circuito Goyaz-Maranbão. 

Uma outra linha que faca ent.roncamento nessa virá 
::.inda mais facilitar as communicações, - queremos nos rc
fedr â linha telegraphica da zona oeste dlo Estado da Bahia~ 
1·11j a po:nto terminal é actualmente a cidad:e de Barreiras..: 
tPniro commercial importantíssimo, situado á margem di~ 
r~ita do Rio Grande, affluente do rio São Francisco, e em
:wrici de grande ]'.)arte d.a zona nortense goyana. 

A. cidade de Barreiras, situa<l~ em local privilegiado, tem· 
rrri~perado assombrosamente d.e 20 annos a esta parte, sendo 
nm ecntrn mui1o desenvolviflo de criação e 3,..,"'T'ieultura · <> ··J} 
1) !oral mais proximo da. fronteira oriental do Estado de 
1 ~º'':w:, da qual dlista cerca de 20.0 kilomet:ros. :Ahí faz ponto 
l1't·minal a linha telegraphfoa vinda da cidade da Barra do 
flin Grande. e cC>gita-se na sua ligat}ão com a linfta de t.:a
rinhanha, situada á margem esquerda do magestoso S. Fran
rí::::ro. o prolongamento da linha telegraphfoa da cidade do 
Dn.rreiras em rumo ao poente em direc<lâo a;o Esta.d.lo de 
'~º~'a7. é uma necessidade, pojs virá em parte resolver o pro
hlema da.". commun-icaoões com grande parte de cidades e 
villa!; situadas na fronteira deste Esta®, ligando-se por 
mr•io do telegrapho aos cenf.ros civilisados. A abertura das 
r:foadas será facillima, pois de Barreiras á fronteira de 
lioyaz exiBtem exfonsos campos geraes, onde a vista pódEi ex
fond'er-s~ indefinidamente: os ribeirões e banhados existentes 
n~8sP. trecbo, poder-a")) facilmente ter transpOTtê por meio de 
r~fívas e pontilhões, sendo abundante a _madeira em r()d:a; 
os postes Rerão mais difficeis de obter-se, mas mesmo assim 
;:~rfio conseguidos sem grande sacrifioio. 

O elima das geraes é e:x:cellente, espee>ialw•mte na esta.cão 
~N·rn; as a.guas são abundantes, saborosas e crysta.llinas; 
""~;;:i zona não é conhecido o impaludísmo e é procurada como 
>anatorio para os doéntes convalescentes e Mpauperados .1 

A nrimeira localidade que se encontra. a-0 atravessar a fron
il!ir:-t goiyana vindo em linha r~cta de Barr~iras é a vill~ 
nr> 'l'aguatinga, h~m situada e prospera, séde de um mJuniei-' 
plr: rico em cr'iação de gado e possuidora de excellen1tes pas
bg-Pns e bôas mattas para a lavourn: n municipio eonsta de 
12.00Ü' habitantes e p.sf.:\ Am lisrmR"rirn~ r.1m<li('Õf\S àe prospe
l'idade e o seu commercio act.ivo "" fa?: rnm n m1micipio dei 
P.~uTeiras· por mBío de tropas: cxnorta garfr, "Tn pé. MUT'Oil, 
rarne secca, solas e borracha de mangah~ira. 

'I'aguatinga fica distante da cidade de :A. rr:i.yas í'Prflu de 
~ ~() kilomP.t.ros, de Conceir,ão do Norte a mesma dista:ncia. lia 
~- .Tos(I do Duro 180 kilometros, de S. Domi:n~o::; i 00 " UI) 
r.trnpéo mo e 120 para Palma. · -
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Chegnncki a linha tele1uaphica á ·TaguaLinga será iar;i\ 
o ~eu enl.roncamento em Arrayas ou Conceição com a que 
(le S. .J osc' do rrorant.in~ ·var' em demanda do Porto !l\aci-onal, 
ft:>chando-c_r. u.;;~ini o circuilo Bahia-Goyaz; caso se J)ro!ongue 
vara o nor'le, marginando a fronte.ira oriental de Goya.z, a 
linha qne actuah11ente e.stá estacionaria em .Santa Lur,ia, terjá 
que r::i.zer em Taguatinga o seu entroncamento com a mesma 
Jjnha (]p, Barreira:::. fechando d'e novo o circuito Goyaz-Bahia; 
~ dr> Tngmitinga fôr prolongada a dita linha em dire0c;,ão ao 
nmte ter:í que passar em ~. José do Duro, Nativididade, indo 
(•,ntronca1' -~l' c:>m Porto NêH·]oual com a refe:ricln. linha de S~fl 
.J M1'.~ do Toc~mtins. 

Si o r1rojedo ·acima esboçad-0 !ór fr:msJormado em Te:i.
fotade, í'icar[t todo o norte goyano ligado ao resto do pair. pela 
tclegraphia r então surgirú para elle uma. nova éra de paz C' 
progresso e d.eixarú de ser desprezado e df':ixaâo ao nbandonri · 
e.orno ai<- nqui. . 

Pôde-se avaliar a populacão d-0s municípios que ·ffotr.rão 
:"ervidos p(']a linha telegrapMca acima esb0-0-ada .. em oerr'.a 
de'! 80. oon habitant.es !"! a. sua riqueza em pecuaria --em ma1s 
de 500 mil cabeças dB gado bovino e equino; não é, portanto, 
uma zona. de&pr(f)sível P mu Ho poderá concorrer para o fn~ 
turo. r1ara a riqnE:za do Esta.do, rerolhend'o ao erario mufüis 
(!p:i;enas d.e eonf.os de rf''is. 

Calc\Jlamo~ que as despezas a serem feitas com a men~ 
ei.onn.da linha irlegrap'hica nãc excederão de 60 contos. dê 
l'<'i~. convindo acr.rr>!icentar que os postes do lado do territo
rio ~fl~-ano sf'rão obtiào!'; r.nm a maxima fac1Hdade, pois, ,1ue 

· :-:ffo mu [to abnndiantes n$ mad~iras de lei nessa zona.·· 
Realizado 0~sP hcnPfir.io em pról da zona norte goyana, 

não s6 Jurrar~ o 'Estado com.o a União e a segurança e tran
rin ilida.d e yoJta!'iio :io 5:Pi n da:;: populac,:.ões ordeiras e labor)o
~a!', qne ~1í 1~~P"N1m o amparo dos poderes, puhl icos afim oe 
:;;r r>nir"~ar0rn r:onfiantes a(I frnba.lho Ql1f' dignifica <' q:ue 1.: o 
p1·inr·iral fnf'tnr na ::rrandtr7.a f' da prosperidade dos povos. 

. ' /. 

N. 11 
.Vf.'rha ~~: · 
Para prolongamento da ·linha telegTaphica da cidade de 

JJoçanha (do Telegrapbo Nacional)' ao díst:icto de Santo An · 
1onio da Vigt1rirn. 'prn Minas, 30:000$000 . 

... _ 
.Tn.':>f.ifica-se um prolongamento nomo de necessidade a.e·; 

:;ie 1)(~~· f'ln communicação facil e rapida u cidade .do Pei:-anha 
com a m1iea estação de via-ferrea. exísl<>nte. naquelle muni~ 
dpio, n da s~~<Je do '1ístric1o dç. Santo Antonio da Figueira, da 
B. de· F. Yictori:i a :\íirrns. e tambem com o commercio de se 
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'(Jór o mesmo municipío em .communiCação mais directa. com a 
pl'rtG-a da Victoria (no E. Santo); com a qual mantem a.vuJta ... 
cias l.rau8ac<,:ões comn:;er<'iaes. 

. Safa d:l3 se~sõcg, 6 de agosto de i 9.20 •. - Edgardo da 
C1mha. 

N.: 12 

Vel'ba 3& - Telegrnphos: 'Augmente-se : 
Para. a conclusão da .linha cuja. constr"u.cção foi determt

nada pelo n. 3, dó art. 52, da lei n. · 3. 991, de 5 de j~eirfil. . 
~Je 1'920, 62 : OOO:ji(.100 •. . 

.. I :itstif icação 

Trata-se de uma linha destinada a servir a cidades é 
villas àe muíta importuncia comniercial de. alto sertão ::lo 
'!l.faranhão. A construcção já foi iniciada, .tendo a importancia 
consignada sabido da verba destinada á fiscalísação do porto 
de S. Lui?.. coml'.l foi explicado nc a.nno passado. A reduccão, 
nesta Yerba que é peripanente, deve ser empregada na conclu
são de tão importante e iruiispensavt>l ·melhoramento para o 
~ertfio maranhense. Basta fazer um confronto entre as despe
;i:ns que a União tem com a. fiscalizai,:.ão dos portos cuja oon
cessão foi feita aos gove1·nds C'Sladuaes,. conforme se verifica 
na proposta orçamentaria para 1921, ;para se patentear a 
.iust.iça desta c·menda ., 

~farnnhão . . . • ....... · .... ·.-~.:• .. ........... ·~ 
.Pnrana.gt1:.í • .• -. ·•· .............. -...•..•....... 9 ..... : .. . ' 

i8 :000$000. 
80'•: 000$000 

O porto de S. Luiz já ~stá em conslrucção. ao passo que 
6 de Paranaguá. cu,in concessão é anterior. ainda não. foi ini
r.í~do. gnstancto.:.se no entanto, annualmente a quantia -de 80 
conto~ com. fiscaUsaça.o. na qual está incluído pessoa' e:ctTaor
tliina.1•io e m.a_te'l'ial, para um porto que, presentemente. não 
tem serviço. De i11teira justiça é; portanto, a applicaeão da 
:differenoa entre as ãuag importancias em · melhoramentos no 
}~stado, que assim allívia os encargos da União. 

· Accresee a.inda a circumstancia de vir a linha em con
~trucção fochar o circuito~ telegrapbico do l\faranihão, cuja 
grande parte foi construida a custa. do governo esta(lual, en
t!•f'gando-n dl'poi~ no Fnderal. conforme ,f:í o disse o talentoso 
Dl'pu1ndo mnranh1>n::-(\ Lui:t. Domingurs no Sf\guintc l.opfco:, 

O Sr. /,11.i-:; Dmninqucs - E depois, como muito bP.m 
lemlwa o qmwi<lo P.oUegn. é uma ,iust.issima compensação aos 
di~heiros .ilt dispensa.dos pelo Estado na · construcção de 
grande parte das linhas_.; . -
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"!i... Câmara vae ver. Er:l d.a responsabilidade politiea. ~o 
glorioso brasileiro qu~ foi Bene<iir.to Leite o Governo do meu: 
Estado quando este dispensou, de seu, com a oonstrueQão 
dt-s~as linhas, as seguintes quan,tias: 

~De Caxias a Picos . . ...................• 
De Engenho Central a Vianna . . ........ · .. 
J)e Barra dtt Corda a Grajah'í . . .......... . 
De Vianna a Pinheiro . • ............... . 
De S. .Bento a Macapú . . ...... , •.......• 
De EngPnho Central a Imperatriz .. : ~ ••..•• 
De Anil a ~. José d~ Ribamar ... · ...... ,., . 

Sommado tudo . . ........... . 

43:000$000 
50:000$000 
91:500$010 
.91 :'600$000 
f :998$500 

60:000$00() 
2:000$000 

258:098$500,, 

(Diaz•ío d.o Congresso, de 5 de novembro de i919) . 

. Sa!a oai;; sessõe-~. 31 de julho de 1920. - Rodrigue& Ma-
~hculo. - ,!'rilwr CoUares. .tllMeíra. -., Cunh.a Machado. '.!""""'!' 

L ui:~ Dominau.Ps, 

Lei n. 3 .99(. de 5 de janeiro de 1920, n. S 

<Aug'Inentada de 62 : 000$ .para o inicio da eonstrucoão de 
uma linha telegraphka, partindo de Beuedicto Leite, no Ma
ranhão, de.fronte de Urussuhy. no Piauhy, servida pelo tele
grapho. a Loreto, Balsas, Ribeírão, Carolina e Porto Franeo.> ·: 

N. i3 

Pela \'erba Telt>graphos: 
Sejam conc0<lidos t50: 000$ ·para o prolongamento da linha 

telegraphica de r.:ulletá a Conc.eicão do Ara.guaya, passando 
por .Baião, Alcobacn, Marabá, S, João, até ConoeiQão do Ara .. 
guaya. · 

Sala das sessõe,!:, 3 de agosto de i92(). - P. Ayr~ "" 
Silva. - Souza Ca.~tro. -- P2•ado Lopes. - Olegario Pinto. -
Dionysio Bent1Js. -.... Ramos Caiaab. - Tttllo EJostilio IOJ!PIU!.; 
--· Bento d'e Miranda. 

A linha telegr!\phica que alvitra a emenda, sobre servi!' 
aos interesses de uma iona central do Brasil. virá mais tarde, 
effectivadc o. fechamento do circuito t>e1o r,enti'd do paiz. tor .. 
mrr-~e a vf'rdadeira linha dr. c.ommnnfoações telegraphdcas do 
1ml e.oro a .\mazonfo, sabhlo que a linha <la costa; está sujeita 
a m11lt ipla1:1 causas df1 interrupção e de mais onerosa eon~sr ... 
vação. ~or outro lado a eonstrueQã.o de~s3 linha central 8e 
torn~ rc>lntiy~menfo mais economica gr.a0a.s ~ faciliól\d,~ e~ ... 

\'. : ; ; 1 1 1 "" 
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traordinaria tia obtenQão de postes, conhecido quã fuéfà a ~ona 
é servida de mattas riquíssima~ em madeiras de lei. Si, pois,. 
r ser\iie-0 ]P.mbrado pela emenda, inicialmente póde parecer, 
·.lm melhoramento de interesse reg"ional, de facto será uma 
'.Jbra de uti!ícfade nacional. .pois que cooperará para o grande 
circuito telegraphico norte-sul do Brasil, pelo centro, ali~. 
ôe ütci1scutivel vantagem. 

A' vrrha 3" .- 'relegraphos : 
Augmcintado de mais 1. 500 :000$ a respectiva. dotação, 

applicando..;se exclusivamente a~ serviço de construccão de 
lmhas novas. 

Justificação 

f'aíz novo, de escassos meios de transporte, possuindo 
nueleos de populacão, espalhados e separados demasiada
mente umi <los outros, é imprescindivel, promova o Brasil a 
sua ª. ;pproxiJ.nação dos eentros mais impo!"tantes, ao menos 
pelo telegrap.ho, meio mais rapido e menos dispendioso. 

O Congrésso não recusará o augmento, com esse destino. 
Sala das sessões. 3 de agosto de rn~o. - Albertino 

Drnmm.ond. 

N. f5 
Verba 3•: 

Au.gmente-ge de 500 :ÓOO$. a VC'rba relativa á construcção 
de linhas telegraphicas, sendo· este augme.nt-0 destinado ao as
sentamento de um fio com 5 mim de diametro entre S. Paulo 
e Porto Alegre. para o serviç_o omníbus. 

Sala das seosõee:, 6. de agosto de 1920. - Francifco Fer-
1·eim B1'aga. · 

CIRCUITO s. PAUJ..0-POR.ro AT.-Em\E, 3º CONDUCTOR 

Ju;stificaçào 

DPnl .. re os servicos levados a eff eito recentemente, desta• 
can-i-se a construccão do 3º .conductor entre Ponta Grossa e· 
Curityba, e o assentamento do 4& fio oesde CUrityba a.U 
Campo T~argo. 

-Vfor11m ~ssas novas Unha~ facilitar a conti11iuidade do 
LT"afe~o pelo circuito intP-rior, visto serem destinadas ao ser
Yit-o intermP.diario. 

Prolongan<lo. porrm. romo conseqmmcia o 4° fio até 
p,.ntn Oro~~:i. impõe-~e ouf.ro importante meth~n·amentq, fst(). 
n, o iv~~entnm("nto do ~· com 5 m!rn de diametro, entre São 
Pelulo P Porfn Ale~rf', pn.ra o !=lePviço omniibus. 

Dest'art~. o~ dous primeil'os fios serviriam. exclusiva
m~nte :ta t.raft\go geral cnfre &s reteMdas ctlpi~ _e Ctt?'1tf't>-. 

/ 
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Para isso, por6m, st"! faz mistllr dispcn.der cerca tle réis 
;,no: 000$000, as~im rüse.r).minaclos : 

:\i<tfcr·~al ... -.. •t · ••••••••• : ....... _ ••••• .•••• 

!\Ião di~ ol.n·a . . • • ..•..••...•... . : ·. , , •••• 
1 ~·anspor·lr·, 1lfsf1'ihui<3fo do material e e\'"&l-

t u a f\~ .. .. • • ••• ,. ........... ............ -- .. . 

'fülnl . • , .... , ·~· ................... •. 

4.00:000$000 
50 :000$000 

50:000$000 

500:000$000 
;;;;a\a 1las 3í's~fü~:::.. 20 de agosto de 1020 •. - . Francisco. Fe7~ ... 

'l'(.'iJ'rz Braga, · 

N.: 16 
Ao arf .. 1° ·- Verh::t 3ª - Te1ergaphos: Na rubrica «Cori

dnsão e conslrucção de novas linhas e reconstrucções necessa
rias». «Pessoal e material.<.> accrescente-se: inelm~íve · o pro• 
long:irnento da Iinl)a t.elegraphica, da. dqad.e de JaguarY. a de 
c_;r; mb11 h~·, no Esta.do ele ~finas. . , 

Sf:'Ja rlas se~sões. 2 d!' agosto de Hl20. - Moi·efra Bran
liao. -.· fül1dro Juruiuefra. - Ala01: Ptata, - AnterQ Botelho.; 

'. N. i7 
Vr.rhn 3·': 
Da verba d<~f: I inndn :i. conclusão ~ c.onsfrucção dr. novas 

Jinl10.~ lelcgraphicas, d'c~taque-se a importancía necessaria, 
para )P.Ya1· o f.elet?rapho rí~ e.idades de Prata e Fructal, em 
:\Hn!l~. 

:io\aln on~ 5- ('S~ÕC?S. q rlc> ag-o~lo <Je 19~0. - Alao1· Prnta. :-.; 
1rorrlomi1'n ''" Mn·1~11f1 1.fos . - F. Panlfo11o. · .. 

•, N.- 18 • 

r.onsig:r~"-~(\ n somma <li! 60 :000$, desl.acada da verbá 
ílt'~linntJa n 1!nn~lrur.ç:i<i t~ rf'Com:lt'l.lCi,:ão da~ linhas t.clegra
plli<'M. J)ttl':l prolon~nm~n!o ,13~ linha~ d" Penedo at.é Pias
~nbus~1·1. J>oJ'l.1) Hen l fio Co!l1,g-io. S. Braz e df:' Pão dP. Assucar 

-a Bello l\tonle. n~sim r.omo n d" Porto Cah'o a Leopoldina. São· 
JC'sé da La~ r, Pnrt.o <fo Jlr.dra"-, Unffio e d~ Vir,{oria a Viçosa, 
11n F.~l.ado dr A l:l. goa~ . · ... 

e::: ... ,.... l ~ c: - e: " d "' t ...:i ;. ')no . . ;o.• C . b • . .. ...... e n~ se~soe .. , i, ~ ne-os o ur- ~ . ~ • - ~ ' . arn 01.'111 •• ; . 

N. 19 
Pela rubrica - Telcgraphos, verba" 3º sejam destinadas 

cem co.ntos, no. exercicin, da 1921, para cumpriment.o do que 
delermma a lei n. L 040, de f 3 de janriro do corrente anno. 

. Sala das ~e5SÕt'!S, 3 de agosto de 1920. - .. A11''es da Silva. 
- Olf.gm•io ~mto. ,..- R"<tm,os Caindo. ~ TuUô Nosfilio. J_~ym_e. 
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- "sE::is1o EM 16 DE AGOSTO D'B 1920 

"'A lei n. 11.040, de i3 de janeiro de 1920 a que se re.., · 
porta a emenda está concebida nestes termos: 

Art. 1. º Fica o Presidente da Republica autorizado a 
mandar eomiruir, <lent-ro da v~rba pa.ra tel-egraphos, do or

-r,:.amento geral da viação da Republica, uma linha t~legra
phica. que partinào de Porto Franco, Estado do --raranhão, 
e pa-ssando por Caralonima, Pedro Aff ouso, Porto. Nacional- e 
outras cidades do centro do paiz, vá a S. José do Tocantins, 
E8tado de Goyaz. 

Art. 2._0 Revogam-se as disposições cm contrario.; 

N. 20 
Ao n. 6 - I {E. F. Central) augmente--se para r-éis 

83.546:&52$, sendo 500:000$ para continuação da.s obras do 
ramal de Juiz de Fóra e Bom Jardim•' -

Sala das 9essões, 30 de junho de 1920. ~ Francisco- Va(""! 
ladares. -

N. 2i 
- Accrescente .. se ~ veJ."ba 6ª ( E. F .. Central do Brasil):,,-...! 

()bras Novas: :· 
Para continuação da. linha do Centro~ além Piraporti1 

2. 000 :000$000. - ' . -
· Augmentada dessa· importancia a verba Obras Novas. · 

Sã.la das sessões, 30 de Junho de 1920 - ~rcmcisco .Val--i 
foda~·es. · 

- N'. 22 
.. -

A' verba 6ª n, I :(E. F .- C. B.) aceresaente-se cóbras 
Novas) 500 :000$ para o prolongamento da linha do Centro,· 
-Oe Entre Rios, á cidade. de Leopoldina. · · 

Sala ~as sessões, 2 de agosto. de 1920. - F:_rancísco ,Va~-. 
ladm·es. 

N. 23 

~ Para o prolOngam·ento da Estrada de Ferro" Central dq 
Brasil, além de Pirapora,' 2.000':000$000 . 

Sala ·ctas sessões, 31 de julho de ·1920. -- Ala01• Prata. ~ 
.M.ello ·Franco. - Raul Sá. _;, Valdomiro Magalhães: ~ Ca..._. 
millo Prates. · 

Verba 6ª :· 
N •. 24 

Para :l continuação da constrticcão dos -ramaes -Oe Mon: .... 
t.eei Claros e Ponte Nova a Marianna, na Est.rada de Ferro 
Centl'a1 do Bra·su, 4. 000: 000$~ sendo metade par-a, cada um •. 

- Sala das ·sessõ~s .. 3t de julho de 1920 .. - Oa~illo P1'ate9: 
Alao11 ~ata .. --. Mello :F·1·a·nco. ~ 'Ra-J.tl Sá .. ·- .\laldomiro -.. 

Magalhães • . ~~ .·. - ·~ ,__~--'"' _.:ii,~B i. ~ . - · 
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: 

ANNAES DA CAV..AM 

N. 25 
Verba 6•: 
Para a conclusão das obras do trecho de estrada de ferro 

entre Pat,rocinio e Monte CarmeIJo, '1. 000 :000$000. 
Sala das sessões, 4 de agosto de i 920. - '.Alaor Prata.

Val.domiro Ma.(Jalhães. - Mello Franco. - F. PaolieUo. 

Os servic,OB de terraplanagem e obras de arte correntes 
já foram executa-d<>s no trecho referido, que · vae do km. 
356,368 a.o _km. 469,87i . OJ.l sejam H3kms503. Com a verba 
pedida, preten.de-se realizar a conclusão das obras, o assE.:..1...: 
tamento de trilh06, a construcl}ão de estações, ~te. 

De conformidade com o contracto da Companhia Goyaz_. 
que consignava o cuslC\ kilometrico r:le 31 :500$, ouro. esse 
tr·echo <levaria cus1.ai- 3. 575: 344$800. ouro. Para a sua con
clusão foi fixada em 1916 a importancia dP. 1 . 37 4: 095$227, 
ouro. Conelue-se, portanto. quP. ·.i(i o Gov~rno nellP, havia des
pendido 2.20.1 :249$273, ouro, o que. con~ideradas as condi
ções do emprestimo dP. 1910. corr~spondr, de fact.o~ ao dcs
embolEio de 2. 793 :388$327. ouro. 

· t;om 1 . 000 :000$. papel, ou talve7. menos. a Oeste dP. Mi
nafl evitará o desperdicio dessa a1 la somma. l'l poderá traf e
gar até a prospera cidade ·de Monte CarmPllo. 

Não é demaifõ chamar a· attenção da illustr~ Com:ypissão 
õe Financas ·e da Camara para e:::sc ponto. " 

\ 

N. 26 
Verba 6ª, n. {: 
Para continuacão das obras de constrn~~iio da Estrada 

d(I FP.rro de Pjm1PtP- a Ttajuhá., rlnrante o exHcicio, t-éis 
~ . 000:000$000 . . . 

Sala das sessões, 3! de .iulho ele 1920 . - Arnolpho Aze
vedo. - Raul Sá.. - .4.laor Prata. - Camillo Prn.tes. 

·" N. 27 ~ 
Ao nrt .. fº verba. n. 6 do pro,jecto n. 149 (orçamento da 

Via~ão) : 
Angment.e-se ti verba 6 - T (Estrada de Ferro CJntral 

do Brnsi n da irnport.ancia d-e tres mil contos (papel) para 
·a. éont.inunç:ão da~ ohra~ do ramal de Montes Claros. 

Sala das sessões. 31 <le julho de 192.0. - Horiorata Al
ves. - Ed{lardo da Cnnha. 

N. 28 
A' rubrica s• n. I - Estrada de Ferro Central do Bra:.. 

sil - accrescente-Sé : 
i. 000 contos para as oqr~s do ramal r.k Montes Claroe; 



c amara dos Depl.tados - lmi:resso em 2311);!2015 15:30- Página 35 re 86 

C SESSÃO Er>'f :1.6 DE AGOS'l'O DE :1920 

.2. ooo contos para. as o.bras do ramal de Madanna a 
Ponte Nova; 
.. 2. 000 contos para o p1:01ongamento de · P irapora a Be-
lém do Pará. 

Sala. das se6sões, 31 de julho de 1920. - Meiio Franco. 
-. José Bonifacio. ' 

N. 29 

A' rubrica 6~ - Estrada de- Ferro Central do Brasil · au
gn~ente-se à quantia. de dous mil contos para a con5tru
cçao do ramal de Mar1anna a. Ponte ~ova; 

Sala das sessões, 31 de julho de i920. - Landvlpho de 
Magalhães. - José Bonifacw. - Americo Lope.s. - Gomes 
Lfma.. 

N. 30 

A' verba 6ª - Estrada de Ferr-0 Central do Brasil: · 
. Augmente-se a o:iuantia de 400 contos para o o\>natru

cciio do ramal f er:reo da bitola larga, de Camapoan á cidade ee. Entre Rios. 

Sala das sessões, agosto de 1920. - Jo&é Bunifacio. 

X. 3i 

A.' verba 6ª, Estrada de Ferro Central do Brasil, oonsi
.;macão Obras Novas, accrescente-se in-fine: 

· Duplicacão da linha entre Barra do Pirahy 
e Cruzeiro . . . . ....•.. ~ • . • . . . . • • •. U. 000: 000$000 

Duplicacão da linha entre Mogy das Cruzes 
- e Norte . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . 6 . 000 :Oooeooo 

..... .. 

. ' l ustificaçlfu 

Quanto á prin~efra dessas despezas - o desenvolV"imento 
da producção de todo o sul de Minas está · ee augmentanào em 
extraordinarias propor.;:ões'~ Essa producção ·vem ter · á Es
t ação de Cruzeiro, da Estrada de Ferro Centrá!, para ser . . 

· tTansportada ao Rio de Janeiro e a S. Paulo. A capacidade 
da linha Rio-S~ Paulo ·está quasi attingida em linha simples. · 
Não havemos de eispei.'ar o encalhe em Crilzeiro da produ
cr.ão transportada pela vasta rêde sui.:.mineira, para só en
tão providenciarmos· sobre- duplicação da_ linha, para o porto 
do Itio de Janeiro, pelCJ menos. . , · 

· Q·uu.nto á segunda dessfJ8 despezas; a capacidade normal 
; da linha simples entre S. P-auló e ~ogy das Cruzes já está 
attingi<ie, e mesmo excedida, ao Polltp da oirouleção doa µ-ens 
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1 ANNAES DA CAMAM -

nã.o se pOder fazer com toda seguran<;a'. Além. disso, si hoti
'\' Cl' necessidade ine~perada de fazer passar ~lh um tr~m qu~ 
::;eja: a mais do li.Ue os que correm actualmente, nao sera 
isso possível. .~ ...... ~~• 

Sala das sessões, 3 de julho de 1920. ~ Cincinato B1·aga. 

"\i erba a~, n .- :1 :· 
§ Continuação dos trabalhos do prolongamento âa: es ... 

·frada <.le ferro de Palmyra á. Pyra.nga, ramal da Central1 a 
}Jartir -Oe l\fercês, 500 :000$000. 

h.ist'lf icaç ão 

O auno' passado am'esentamos ao orçamento da Viaçâ() 
uma ·emenda consignando verba para a continuação do pro
longamento da estrada de ferro de Palmy1·a á Pyranga, ramal 
.da 'Oentral, a partir de Mercês, a qual não iogrou parecer fa
Yoravel da digna Commissão. de Finanças, que opinou pelo 
adiamento da medida em· questão. 

· ·Reproduzimos agor.a. a emenda, pedindo a verba. ~mnual 
11ccessarfa para o proseguimento dos trabalhos daquello ra
mal, sat.isfazendo á .iusta aspira~.ão daquella iona. Não temos 
outro intuito, :-;inão o de servir á uma zona populosa, grande
ment,c productora e sem meios de trat1:5portes e escoamento 
da grande quantidade de seus producLos. Di!:ltando do~ mer
cados e estações fe1'roviarias (Cenfrai e Leopoldina), é o 
frausporl.P- de sua 'Pl'Oducção f cito penosamente por tropas e 
earros de hois. retardando, desl'arLe, o desenvolvimento da 
j'prtil zona, cujo::; productos ~hcgam aos mercados sohrecarre
c;a.dos de forle!o; de.spezas, accree.eidas ao custo da producçã.o .: 

O maior desenvolvimento deslu c~Lá. dependendo de que 
:-:e~ facilit.em os meios de transporte e esse é o cibjcctivo da 
emenda, cuja adop~âo se solicita e espera. , 

Sala das se:-;sõês da Gamara dos Deputados, 4 de agost.o 
ue '1920 ._ - Senna Figueiredo. - Americo Lopes. - . Lan..-
dulpfio de. iilagalháes. - Gomes Lima~ · 

N. 33 

.. -- A~ :ver~a 6''. 11. I ._ Estraâa de Ferro :Central ao Brasil 
-- ·~lllterial õa 5ª Divisão: _ 
· . ~ :\ugmente-~e a quantia. de ~00 contos de réis para repa .. 
taçao e melhoramento da est.açao de Barbacena.. ! 

Sal~ das sessões, ·' ' .<l_e agosto de 192.0' •. ~lpsa ÍJonifacià_.; 
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SESS.:\0 E)! l G DE :\GOSTO DE 1920 

N. 34 
Verba.· o•: 

7 
.. , 
;) 1 

s Para conclusão da ponte sobt'c o .rie ,._.,. Franci::;co, 
t:m Pirapora, llinas Geraes, 1. DQO :000$000. 

Sala das sessões <la Camara. dos .Deputados, 4 óe agosto 
ifo ·1920. -- Sen11u Ji'ioueir-edo. - Arnet·ico Lopes. - No
rei'ra Brnndiio • . - P. Paoliello . --, Augusto de Lirna •. - 'Ma
noel Fulgencio. - ·Gomes Lirn.a : - Landulpho de, Magalhães. 
~.....: JJatta .Jtaclw.do • .._ José Gonçalves. - Camillo Prates·.- -
Rattl Sá .•. ·- Albertino Dritmmond: 

N.: 35 
A' verba 6", n. ,I - . Estrada de F 'erro Central do Brasil 

-· ·.Material da 5ª Divisão: 
Accre~cente-se ·a quantia de 200 coutos de réis para am

pliação e reparação da estação de .. Palmyra de modo a melhor 
allender ús necessidades do serviço. . · 

Sa.la <las sessões; agosto de i 920. -· José Bonif~cfo •. ·. 

. ~ N. 36 
"l: 7 b 6• 2-" . , -.1: . . ~ .-ver a , n.: . _:_ : · , . · .e.'ff> 

Para a conclusão 'das obras do :ramal ue '.M:>aeté, na Es
trada <ie Ferro Oeste de~ Minas, 200 :000$-000.: 
· Sala das sessões, !.1; de agosto de 1920. ~ 'A.lao1• P1·tita •. ~ 
Yaldonifro Magalhães. - Mello Francq.: · · 

N •. 37 
Verbo. 61 , n •. 2 f ,~ · 
Par'a a contim.iacão das obras do ramal de Angra· <los Reis 

a Barra Mansa, da Estrada de F'erro de :Ferro Oeste de Miuas, 
~00:000$000. 

, Justifica;;ão 
Faltam apE!nas ·quatro ou seis· kilometros para termina• 

· ção désse ram;il que põe em communiQ.acão o Estado de Mi .. 
nas Geraes com o porto de .Angra; nesse caso nada justifica
ria abandonar· os . servi~os já 'feitos e não continuar as obras 

. indispensaveis á!}uella ligac~o.· . . . 
·. Sala. das sessõ~s, a" de agosto-de 19'20. - ~ntero BoteUüii 
........, Teixeira B'r,andâo.· · . · .· t

1 
.· 

.. No'. '3s t .. 

A.' rubrica n •. -6 - II -. . Estrada ae Ferro Oesté de M-i•' 
nas: . . . -· 

· ~\cc l'esceilte-se a f.1uantia de 300 contos paru !. ctmclusão 
do r~--nal de .B'a1·bacena •. . . 
· .Sala ·uas se~soes, 3i de· julho de 1920.· ~ Jo_sb Bonitr,;~:;u•: 
~ M etlo Ftanco.. - · . · . ~ . ' . . . . . . . . 
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N. ·39 

A' verba n. 11 - Estrada. de Ferro Oeste de Minas: 
Accrescente-se ao material da 4~ divisão na sub-consi

gnacão -lO necessario á divisão desta estrada~, a quailtia ds 
30 contos para a construcção da estação e .casa do agenk no 
Jogar Ponte Nova, do ramal de Barbacena. / 

~3.ata daa sessões, ~gosto de 1920. - José Boni/(4$ •. 

N. 40 

(Repartição <ie aguas) 

Da consigna:~ã.o destinada á revisão da l"êdé, na impor
tnncia de J. 300 :0003j destaque-se a quantia de 200 :000$ para. 
acquisiçüo de um manancial em Guaratiba (Capital Pé~eral) 
e subsequente canalização de aguas para os bairros de Mattó 
~It.o. Monteiro, Maganco e Santa Clara, ii_o referido dilit~i.eto. 

Sala das sessões, 2 de agosto de i920. - Raul B_IM"toso. 

N •. 4i 
Verba 9". Augmentada de 500 contos para as obras ne

cessarias para a dragagem (i.o porto de CanllaviéiráS, de :inOdo 
a tornar mais facil a entrada dos vapores e a·delêsã das ótll
turas marginaes do rio Jequititlhonhá, no mu])!cipfo de Bel
monte, Estado da Bahia, regularizando as suas margeas, e fa-. 
:tendo as obras de ·defesa e desobstruccão de . seus afluentes, 
podendo abrir os necessarios creditos . 

Sala das sessões, 31. de julho de 1920. - A.l/1'edo Bu11. 
João. ,Jfangabeíra. · 

Ju~tificaçeJ.o 

A franscripcão abah:o, da carta do Syndicato dos Agri
sultores oe Cacáo, da cidade de Belmonte, por si só basta 
para jul!ltiticàr n hece.ssidàde da medida que se solicita na 
presenté emenda. 

:Bahia, i O de julho <le 1920 -. EX:mo. Sr. Dr. Alfredo Ruy 
Barbosa, M .. D. Deputado Federal - Riô dé .Jallêiro. · 

O Syndiénto doe Agricultorés de Câeáo, $t!cMs80r dà As
sociação dos Agricultores de Cacáo, vem impetrar o 'Válioso 
patrocinio de V. Ex., par~ o assumpto presente. 

Como sabe V. Ex;, em janeiro e fevereiro de 19!9 ma
n_lfe~tou-se, no rio Jeq_uit:itih_onha. inundações sUOCésSiva$, at
tmg~ndo as aguas ao mvel nao observado pela geracão actuãt, · 
Devido a demora dss ag"Uas e a grande extensão de terra.d 
]nundadas. houve, como era de esper&.r, grandes prejuizos. 
pelo de!l.morona.ment.o de propriedades. hemfeitorias. ce!'Cas ~ 
a morlf.• de mais de um mUhãô de l>és de enaâo é d. e ~;imae~ 
de tr&balb.o. Os damnos da inundaç~p foram !n~i~ elevados 
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ri r.Yido as ob$lru'ctões ele diver5,)~ afl'luentes do J·cqui tinhon.lia .. 
o Governo Federal d1~ então, attendendo ás · nossas solie1t.a-
1·i}('s. clcsignou o D1' . L. Zchnt.er para estudai· os meios e in
~iicar as medidas necessarias para evitar os prejuizos resul
tantes· das inundar.ões . . 
· Este ·fnnccionario desempenhou-se da commis~o, .apre
sentando um importante r r lutorio, ao Ministro da .Ag!."icu\..:.. 
fura, illustrado com as respectivas photographias que ~e 
acham .impr es3a s no nosso relatorio do anno findo. 

Depois deste relator io varias r eclamaç.ões leem sido leva-
das ao Governo Federal. que allega não ter autorização legis
lativa para cff ecluar as obras necessarias _ Sntretanto, de.:... 
vido ás enchentes annuaes, os prcjuizos augmentani para. os 
lavradores que não dispõem de. recursos para obras de tal 
vulto, . nem conhecimentos para uma boa applicação dos setis 
fracos r·ecursos. por iss() vem o Syndicato dos Agricultores de 
Cacáo pedir a V. Ex., para apresentar na Gamara dos Srs •.. 
Deputados, um project.o de Jej, ou, caso julgue preferivei 
fazer incluir no orçamento da . Viaç,ão uma verba de. 

, ·.LOOO :000$ (mil contos). para execução das obras que forem 
;iulgad\l.s ncr.essarias á defesa das c.ulturas marginaes do rio 
,JP..quitinhonha. com a regularizaoão das suas margens, obras 
de. defesa e desohst.rucc:-ã.o tios seus affluentes . Ainda que não 
P.8 tt'ja dentro do no:;so ob,icctivo, pensamos chamar. a atten-
0âo de V. Ex . paru a cidade de Belmonte, que annualmente 
se vr~ l'('O\~::t.hla. devido á~ inundacões, predestinada a desap
parercr. si pr'O'videncia~ não !orem tomadas eni sua defeca. 

R1~if.1.\r::m<lo o:.: protestos de~ nos~n. olevada estima · e consi
•lerni::iio. no~ subsr.revcmos. de V. E~., compatricios. - Rer
mdino Estet'e.~ d~ Assis. presidente. - Dr .. Democrito Ca
la:an•. 

N. 42 

Verbn 9•: 
l>ara cst.ndos e mi.c10 de trnhalhos de desobstrucçã.o do 

rio Grande: de Jnguará para baixo, em pequenos trechos que 
lhe impedem n navegação. f50 :•000$000 . . 

Sala das sessões, 4 de agosto de 1920. - .Alaor Prata. -
.Vald_om.iro. M~galhães. Mell-? Franco. - F .. Paoliellg. 

N. 43 
Verba 9•: 
Augmente-se de 100 contos de réis a verba destinada á. 

Inspectoria de . Portos, Rios e Canaes, para o fim especial ·de 
serem estudaàas e começadas a executar as obras necessaria~ 
aos fortes de Macau e Areia Branca, no Estado do Rio Grande 
do ·Norte. · · 

~ala das sessões. 3 de agost_o de i920. ~ losé ~ugtisto., 
e.~. :--: Vol. Y •. ' 4:8 
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Em Macau e Areia Branca estão enenvadu u melhorei 

e ma.is ricas salinas do Brasil que trazem oom o seu produoto 
uma grande contribuição á economia nacional e uma fçnte de 
receita á_(il.Jnião.,,. <iue attinge annúalmente a alguns mil con-
tos de ré1a. ·· 

· Os navios que fazem o serviço de carregamento do ~l 
são obrigados a ffoar, em qualquer dos dous portos, muito 
longe de terra, o que acarreta grandes de~ para oo car
regadores - que são f oreados a levai' o prôducto em pequenas 
embarcações até muito fóra da barra. · 

Tudo isso se deve ao abandono em que atá boje tem fi
cado aquelles· portos, onde nunca os governos fizeram qUãea-
quer aerviços. · · . 

Entretanto. obras de pequeno vulto facilitariam o ae
cesso dos. navios, com vantagens grandes e evidentes ~ a 

· economia privada e para o Interesse publi~. . · 
O mallogrado engenheiro Souza BandeJ.ra, em trabalh& 

muito interessante, sobre os pequenos · portos marítimos do 
Brasil, de publicacão pôstbuma, salienta a iniqttldáde que re
presenta o ·abandono dos dous portos citados, que merecem O! 
serviço3 que ora para elles pedimos, poiB dão renda ao pais de 
não pequena monta. 

. N. i4 
. Verba 9 (Inspeetol'ia Federal de Portoa, Rios e ~)~ 
(Bervieos espeçiaes): · , . 

Augmentada de 500:0008 a verba destinada A caequiai
ção e eoDBervaoio do material de drqageuD. · 

Bala du seu3ea, em ~ de tno. - s.r.,1o Jffn.11tlli.: 

'~ 
Sendo penll3mento do Governo, de aocõrdo com a oriea

tação da Inspectoria Federal de Portos, Blo11 e C&naes, reunir 
em difi'erentes pontos do noeao Uttoral material de dragagem 
suffioiente para acudir a @sse genero de servieo nos togarea 
que maia urgentemente ·o reclamarem justlflea-.a o retorioe 
desta verba para acczutsiolo de maúrlal em rasoaveia condi
~e de etficien~ia e OCJnservaclo existente no amemo norte 
da Republ_ica •· 

"' Augmente-se de fOO:OOO$ para ~uziUo ao Bifade de MIDM 
C.,.eraes, para as obras dt ieeobstracclo do rio ParahJbuna 
em Juiz de :tóra. ' 

\,..,,:~ daa ~· ~de iunho 8 tHO. - r.~ .V.aJ,.. 
-- -· - . • - -- .... - - . . · --· .• ..J 
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Estas obras, já iniciadas com o auxilio da União, consti
tuem compromisso assumido pelo Governo Federalt tendo se 
reeonhecido que o trecho da Estrada de Ferro Central, inter
pondo-se entre a· cidade e o rio, concorre para as inundacõe~ 
annuaes da cidade de Jufa de Fóra. · , 

Isso foi ~olemnemente reconheddo por varios Ministros 
da. Viação, entre elles o Dr. Lauro Müller. vofando-$e então 
uma verba de 700 ;000$. que não foi utilizada. 

Depois disso, diversos auxilias lhes foram consignado~,. 
não tendo o .Estado recebido sinão a importancia de 100 :OOOS 
por não· terem sido pag8$ as restantes. Com o auxilio ora sug ...... 
gerido na emenda, poderão ser as obras continuadas, como 
tanto convem. 

· N .. ü 

Verõa 9ª (lnspectoria Federal de ,Portos, Rios e, Canaes/', 
n. II (Fiscalização. do Porto do Pará) : 

Augmentada de 25 :000$ para a conclusão dos estudos hy ... 
drographicos do canal central de ligação dos . rios Arary ,e 
Arapixy, na ilha de Marajó, já muito adiantados. 

Sala das sessões, em agosto de 1920. - Ben.to Miranda . . - · .. 
Jmtificar;ão 

Justifica-se esta pequena verba para ultimar os estudos: 
1 que brevemente devem ser apresentados pela Commissão re~ 
spectiva á lnSl)ectoria Federal de Portos, Rios e Cana.es. 

Estes estudos deverão servir de base para o traçado de 
um projecto de canal central da ilha, com o fim. de solucionai." 
o duplo problema da navegação e da drenagem e irrigação de 
milhat'êB de heetares de ·campo& inaproveitados, velha aspi
raeão daquellas regiões. 

N. 47 •.. 
Verba 9•: 
Onde convier: 

, Augmente-se a verba de 200 :000$, para desobst.rucçlc 
dos rios Igu-assú e Negro, no Estado do Paraná. .. -

JuatificaÇiio 

o rio Iguassú. constitua, para. toda a zona ribeirinha, si
tuada entre Porto Amazonas e Porto da União da Victoria. o 
principal meio de eommunicacão e de transporte. 

Dos terreDos f P-rteis por elle banhados e que se prestam a 
lo(lo ~(·1wro dr. cultura, são exportados. cm grandes propor,. 
1.:'1es, os 1·r.t·1~a.N1 de toda a natureza o sobretudo a berva mat~~ 
~ u. mªdein~ •. 
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Entl'elanlo, a navegabilidade do rio Igua.ssú nesse extenso 
trec:-119 i:st.á . d~pendendo do factor imprescindível dos gran
de:; volumes de agua e a menor vasante impede logo as 
communieações entre o,s principaes centros productores ri
beirinhos e os mercados consumidores. 

Tal facto verifica-se porque aÍguns trechos do r io são 
obstruidos por diversas causas, facilmente removiveis, prin-
eipalmente por grandes depositas de pedras. . 

Assim, -para o desenvolvimento mais facil dessas zonas, 
couvem. com 3 . ma~ima urgen.cia_. proceder-se á desobstru
cção desses dous rios, nos trechos em que esse serviço ae 
torna · necessario . · 

A reali:za~ão de ta e~ trabalhos, facilitando os transportes, 
, concorrerá para a máior prosperidade do Estado do Paraná e 

consequcmtemente tambem para o augm.ento· das rendas que 
o Governo da União ali arrecada. . · · 

Sala das sessõ1?.s. 4 de agosto de 1920 .' - João Pernetta. 
- Luiz Bartholàmett-. 

N. 48 

Na · v~rba 9". - Inspectoria ~Federal de Portos,· Rios e Ca
naes --- r. na :;uh-consignação «Administração Central -
Acquisição e conservação do material .de dragagem, pessoal e 
materiab· - · acáe~cenie-se - incluindo o servioo de draga
gem no porto de ·camocim, Ceará.. 

Justificação 

E' indispensavel, inadiavel mesmo esse serviço, pois que 
o porto de Camocim, no Ceará, está ameacado de ser obstruído. 
Sem uma dragagem opportuna e conveniente, que remova 
os baixios nclle existentes, dentro em pouco os navios de ca
botagem, mesmo de pequeno calado, não poderão mais ter 
accesso ~o porto, ficando o mesmo fechado a qualquer nave
gai,: ão. Em um Estado, e.orno o Ceará,' de costa extensissima e 
sem um porto ou ancoradouro favoravel, ou ao menos em 
condioões regulares, a obstruccão do porto de Camocim, o 
ml~lhor que alli existe.. coustituirá uma verdadeira calami-· 
dadP., que, acredi.tamos, os poderes publicos quererão e pode
rão evitar com uma providencia tão simples, como a da dra
gagem e com nma despe1,a tão diminuta quanto a que deter
mina a sua r.:xrcução . Releva notar que a emenda não au
gmenta o quantum da proposta orcame.ntaria, a qual coilti
núa a ser de 1.000:000SOOO. · 

Sala das sessões, 11 de agosto de 1920. - ·· Tkoma,z Rodri-
gues. -. Osorio de Paiva .. - Thomaz Accioly.. · 
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N. 49 
Verba 9~: 

~{:... 
7~., 

Para desobstrn('.rão e limpeza dos rios Pósse,. Çaruab~, 
Sayão, Botas a1 r desaguar·. no Iguassú, no mumc1p10 . ae 
Jgua.ssú, Estado elo Rio de .Janeiro, accrcscente-se réis 
~00;000$000. 

Sala das sessões, 6 de agosto de 1920. - Manoel Reis. 

Justificação 

O 
1 
Governo Federal, por autorização legislativa, mandou 

limpar os referidos rios, ha a:i:mos passados; tendo sido insuf
ficiente a verba votada, foi o serviço interrompido. Com o 
credito ora pedido, ficará completo o serviço de desobstru
cção dos rios Pôsse, Cayuaba, Sayão e Botas e incalculaveis os 
beneficias ás populaç · es flageladas pe}as febres e outros 
males decorrentes do estado em que se encontram esses pe
quenos rios. 

' Sala fias sessões, 6 de agosto d.e 1920. - Manoel Reis. 
:f' 

,. N. 50 
Verba g~: 

Na rubrica - Material - Em vez de 13 :000$, Teàija-se: 
50:000$000. 

O accrescimo de 37 :000$ será exclusivamente applicado 
ás obras· do melhoramento da barra do rio Joanrres, no mu
nicipio de Abrantes, Estado da Bahia, tornando navegavel o 
mesmo· rio. em sua foz na costa oceanica, realizando-se este 
serviço com o pessoal da' Inspect.oria Federal de Portos, Rios 
e Canaes. 

Camara. ,1 <lo agosto d.e 1920. - Pires de CaMJalho. 

· N. 5t 
Verba g•: 
Para a desob!:l.trneção do rio S. João, no murifoipio de 

Barra de S. João, Est.ado do Rio de Janeiro 1.00 :000$000. 
Sala das sessões. 3 de agosto . de 1920. - ~Lengruber 

Filltd. 
N. 52 

Verba 9ª: 
Onde convier : 

. Como auxiliu: u.o Estado de Matto Grosso, para a desobstru-
erão do rio Cuy:lM, ~"l. quantia de 100 : 000$000. 

Cam:ira dos Dt:putadós, 2 de agosto de 1920. - Deputado 
Pereira Leite, · 
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Verba Qª: 
N. 53 

.Augmeute-se a verba de 30:000$, para a desobstrucç'ãó 
do rio Xapury, no Territorio Fede-rál do ACI"e. 

Salíl da~ sessõe~, 6 de agosto de 1920. - Jo$é Augusto •1 · 

N. 54 
'Verba 9ª 
Angrncnte-sf: a verba de 25 :000$ para a desobstl'uccão 

do rio . Tarauac(1, no Tel'rítorio Federal do Acre. 
Sala das se.~sões. 6 de agosto de 1920. - José Augusto.; 

N. 55 
A' verba 9º - Accrescente_,..se : 
Para desobstruir o rio Santo Antonio da Praia dá Missa., 

na sua foz, no riv Doce, até Sete Cachoeiras, 120 :000$000 ., 

Justificação . 
A exploração dos rios . navegaveis merece amplo 'auxilio 

dos poderes publicos, ma::dmé, si se. trata daquolles que, como 
o rio Doce. e Santo Antonio, ligam dous Estados prosperos e 
que preeisam desenvolver, sobretudo o seu intereambio com
rnercial. O rio Doce e o seu tributario Santo 1\ntonio teem 
volume dP, agna bastante pará uma navegação regular e ape
nas algumas corredeiras impedem que alli transitem os bar
ros de qualquer emprez;a. 

A Camara, na sua alta $1abedoria. deve mandar fazer esse 
iraba!ho. mediante autorizaÇ'ão ao· Governo, conforme n 
t>menda. 

Sala das sesRões, 3 de agosto de 1920'. - Albertino Drum- ' 
nwnd. 

N. 56 
Ao ar!. 1 º, verba 9 .. ,- accreeente-se; 
Augment.ada rte 500 :000$' para ccntinuacão dos serviços 

ele mP-lhor'nmen1o do canal de Macnhé ·?- Campos, no Estado do 
!tio de .Tanciro. 

Snla <ln1' se~sõe:-; 
Mello. 

dP agosto de 1.920. - Verissimo de 

N. 57 
Dest~.Que-se da ver~n - Inspecforia Fei:leral de Portos, 

Rios <:> Canae-s 200 :OOü'$. para dragagem e melhoramentos do 
ri0 Juguaripc, no Estado da Bahia. 

S:tla das sessões, 2 de agosto de i 920. - Leoncio Gal'l'áO •. 
- Prrdteco .Men(!.es. - Raul Alt,es. ·-·-José Maria. - Euge
nfo Tourinho. 
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' O rio .Ja~aribe é navegavel desde a ima fos no oe&mO 
até a cidade de Nazareth. em euja.g pmimidadea oe vapore11 
ôa NavegaQllo Bahiana e embarcaQões que írannortam passa
geiros e mercadorias eorrem o perigo de enca.lhe nas marós 
pequenas, só podendo 'trafegar nas cheias das mar~@, o QUe 
é de grandes prejuizos. porque a cidAde de Naza.reth é o 
unieo . interposto da cBpit.at e das cidades e tnunicipioe · da 
zona ricruissfma qne- atra'1"essa o vane de 1equirle'§ e parte do 
Rio de Contas, ~ei"Vindo a munieipios importantes como Santo 
:Antonio de Jesus, S. Miguel, .Alnargosa, La~. Jeqnirt~ã, 
Arefa, J'equi~, Maracáo, Po~~es, Conquista aM Fortaleza, em 
Minas, eentros commereiaes e pl'odaetores de café, fumo, ea
cáo, algodão,. eereaP-~ e gado, que são transportados pela es
trad!. de ferro aU a dita oidade, de ·onde para s eapftal g6 
potfem ser conduridos ·por mm-· e os baixios dõ Tio dtfficmltam 
e quasf impedem a . nav~o. · 

1'. M 
t".onsiderando· que " navega~o ·~o 'Bam S. Frsnetsco é 

semco de natureza .federal por fazer part~ integrante '!n 
sysfema de communieacão estabelecido pela EstY'tlda de Feno 
'Paulo Affonso tltl~ liga o Alto S. Francisco ~om as regitJp,~ 
croe ficam a.quem da zona ~ncaehoei:rada; -

· Com;idPran<lo quf.' M mereadorias trarisportada·s de .Ta
fobA - r>ont.o terminal. no Alto S. Francisco da f~'M'0-via 
J'>autn Affonso. procP.õenf.es ,das zonas nrodnef;oras dos centro~ 
d" Pel"nambuco. Bahia. AJaA'Õa,:i e Ser.gipP.. pa:ra Piranbac;. 
pnnto inieial -da mesma estrada . dP ferro. a.'hi tiea-riam sP.m 
·3nhida para o Hf.toral. !=if não fo~se o servi~o dPI na'\'e~~§o a 
vapor q.ue s~ faz, pnr subv~ne~ do Governo Federal de.~àr-
fempos remotos: . 

Con.rdderando ('fUP. ô att~PD.to de produe(,'!§o dos genero~ 
·que se cultfvam na~PlTA~ zona.~. SP. f'a?: no momAnto ~entfr 
"3JfosamenfP. PPlo 1n~-remPnfo dos -preço~ rPmunerado~es que 
el'!r.nntr11m Pm fmio:;'! o~ merr1'do~ consumidores~ porém. que 
a deficienein dP. f:rrmsporf.p inutiliza o e~oreo do 'Pt"adnctor, · 
visto ~ situar;!o precarfa d<l gy-stema. de vtai:.ão ltmftsdo ar.e
na:ii ao PP-qlleno trechô da vfa.-ferrea de Patt1o Affonso e o ser.: 
vieo da navegac,ão a. vanor <roe s~ faz de 1Piranha.s aM 'Penedo~ 

Considerando e. m:~cessidade urgentíssima d!:'! dar maJnr 
<le~nvolvim~nto á 'mrveg:u.,ão do :Baixo S. Franr.faco para que. 
eonJnnfament~ rom a Estrad:l dP. Ferro 'Paulo Affonso. pos!!a 
dat' ·va~ão á produeção SP-!"f.aneja das.zonas snpra refeJ-idas:· 

Considr.rnndo o encarecimento superlativo dos materiMs 
mer,ha.nfoo~ e dt» construe~o nawl em toifo.g os centros de 
produo~ifo industrial~ 

Cons!dP.rnndn qnP n Commisslo de Financas. em substi
tutivn a ~menda !!JYrei::entada ao proJeeto n. 7S A, de i 9i8. 
m1toJ>faou a revisão do rontraeto do Servi!;o de Navegac§o do 



Cãmara dos Oepl.lados- lmlJ"eSSo em 23/06/2015 15 30- Págína46 de 86 

'7GO · ANNAES D/1 CAMARA -. 

BnixD S _ F r anc·.í:;co. í'lC'vandfJ a subvenção até 100 contos, e 
tc-, 11(ln-~1' r0alízadn á r eferi.da 1·e,'isão 1jo contracto este anno, 
11rnpon.ho. J)Or·tanf.o a ·3cguintc emenda: · . 

Cn:is<'gW"-SP. a. verb'a de 100 :000$ para occ.orrer as despe
za~ P.m eons~qnencia do conlracto celebrado, no corrente anno. 
com a Ernpri:zn dn ?favcga~ão Fluvial do Bai:X::o S . Francisco .. 

Salil das sessões, 2 de agosto de 1920. -N. Camboim. 

N. 59 

Verba 12ª - · Inspectória Federal de Navegação. 
Material - Aluguel de -e.asa: .9:600$ em vez õe G:OOO~ 

rliHm·0.n<:n de 3: 600ii; que (~ o augmento proposto. 

l ustif-Wativa 

A emenda concrrfo a verha nece·ssaria para o pagamento 
effcctivo do aluguel do riredio em que funcciona a Inspectoria 
Jí'P.deral dP. Navegação, que o proprietario passou de 500$ men
saes ou seis contos de réis · por anno, para SOO$ m.ensaes, o 
que fa~ f>: 600$ annualmente. 

F.slf' augmento ~ixou de ser incluído na tabella explica
ííva, porque tevfl Jogar quando a tabella confecci-0nada .iá tinha 
sido r0mettidn para o M.inisterio da Fazenda. 

f:amara ·dos Df'.'.putados. 3 de agosto de 1920. - Armarido 
R nrlamaq·u'i, 

N. 60 
Dn verba rno. <lPsl.aquf-sç: a quantia de 3. 000 :000$ para o 

prolow~am<>nt<1 d::i E81.rada d~ Fe1·ro Central do Brasil. de S. 
Barbal'n ali'· Habidn do :\Tal.lo D~nt.ro. 

J1tstifica-se 

:\ r-.onsl rn f"~án .i:i foi iniciada e o servii;o feito esf.á sof- . 
rr~n<lo, caria \'<'1. mui~. a. acção demolidora do tempo. O trecho, 
1·11ju eonsf.1·ue<:áo ~P. p~d<'. demanda a zona d.o maior .deposito 
411• l'f'l'l'O f>Xi~lenl~ nn pniz (l. (i alli que ·3e vae r esolver O pro
h l1'JUU prin<'i pai da phase adual d-0 nosso progresso - a si
dPrurgia . Não 1! natural e nem é .iusto que, apenas Pela falta 
d1~ !iO kilom<"t.ro~ d<' N•t.rada. se deixe de colloca·r esse centro 
4'1\) 1·ontacl t) com a capital da ncpublica. 

rerro. ouro. madf' iras, tC"rras fertiis·aímas, tudo se encon
tra. nlli - . enlre Coneeiçãn. Itabira, Ferros, Guanhães, Peça
nlia " Antonio 'Oias. de man~ira abundantissima ·e ao . lado de 
numerosas e possantes quedas d'agua. A zona desafia, pelo seu 
valor e-conomko. a attenção do legislador republicano que não 
póde deixal-a DO .abandono a que . vem -~endo votada desde 
mui lo. 

A f'menàa j~ foj transformada _em lei' diversas vezes, por 
exl·mpln, em HH!J f' 1.fl19, nos oroamenloiS. para os annos :res-
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pe.r.livame.nti~ seguintes e essa ·approvação é sufficiente para 
demon~t.rar crtrn lambem agora o Congresso não .deva re.ieital-a . . 
:\ con:5trucção póc1r: sr.r adiada por faltá de conhecimento da 
zona. mas a autorização não, deve ser- rc<\usada p elo Poder 

· LPgi.slatívo . · 

Sala das Stssões !la Camara, 31 de julho de 1920. -Alber
t_i'tlO Fen•efra J)rnm.mond. - Edgm·do da Cwnha... - .'tJ1atta 
Machado. - JosfJ Gonçafoes. - Au.g1tsto de Limo. 

N . 61 
A' verba 16": 
Ramal df" l\fassiarnhú da Estrada de Ferro D. Thereza 

Chrisfróa. -' 
Eleve-se a -i. 000-: 000$ a vel'ba, para o fim de ser pro

longado o mesmo ramal at.é pont.o do continente, fronteiro a 
Fotianopolis . . 
-f Ria dP- .Jane.iro, 5 de agosto de ... 1920. - Pau.lo de Frontin. · 

N. 62 
Verba 16: 
Para a conelusão das obra!i do ramal i!P. S. Pedro de AI .... 

~antara a Uberaba~. 3. 500 :000$000 . 

. Sa1a das sessões, 3 de agosto de i920. - Alaór Prata. 
Mello F'ranco. - Va'ú.lomiro J.ltagalhães. - Vaz de Mell:o. 
F. Paoliello. - Ja11me G.ome.'i. 

A necessidade da conatruccão desse trecho de estrada de 
ferro vem sendo proclamada desd.e muito .tempo. 

~ob o Governo P:covisorio, .o . dec1reto n. ~2, de i 6 de ou
tubro de 1:890, refereJtda.do velo illustre esta.dista, que foi o 
saudoso general Francis·co. GJycerio. a conceder a construccão 
da!; ~stradas de ferro necessarias ao «eatabelecimento de uin 
syi.:;tema de via~ão gerab . . a elle referiu-se expressamente, fri.-
7.end0-o parto na concessão' obtida pela Companhia da· Estrada 
do Ferro do Oeste de Minas. 

~ais tarde, caducando es.:;a Goncessão, reappárece a con-· 
struecão do ramal referido como uma das obrigações da Com
panb ia Estrada d~ Ferro àe GIOyaz, em cujos successivos con
tractos figurou. Iniciadas as suas obras em. i9H, ·estaria elle 
ho.i e em pleno trafego, ·satisfazendo alto.s interesses nacj,Onaes, 
não tôra a larnentavel desidia, ou que melhor nome tenha, 
com · que a.quel1a ·companhia enc\arou .os compromissos que Jhe 
incumbiam. · · . 
· Contractada 38 linhas cfa Es.tra.da de Ferro de G·oyaz _ ao 

preoo de' 3:1 :500$, ouro, .. p·or kíl-Ometro, e ·sendo de 273kms,363 · 
o desenvolvimento do traçado adoptado para esse ramal, o seu 
custo total estavn or0ado em poueo ma.is de 8. 600: 000$ .. ouro. · 
Já · ningucm· c.ont.esta qu~ e3se preço era ·mtíitissimo elevado, 
devendo dar á com.panhia grandes lu~ros. · 
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Atacadas 3~ obra~ do ramal em t9U. ooroo jli s.éeentu4mos; 
arrastaram-s~ Plla~ mol'MamentP. por entre as d!ffte.ti1dMes 
·ou e a pror>rin P.mpr()z:t ~e foi creando, de forma que, em f 9i6. 
qu~n<in .i:\ .dP.vjRm pi:;f.ar f.P,i'minadas, ao proceder-se â ultima 
l'F>.vii:::ãn r.rmtrnrtn:i.J. a ~ua situaoãn era a seguinte, a partir de 
S. Pedro ri,.. Alcantara: · 

Trecho ~om lêito· prompto .. .- ..•.•.•..•...... 
•rrecho e-0m a com~trueç§o por comecar ...... . 
Treahr"> r.om le-ifo prompto ..... . ............ . 
Trechn com ~ con!;trua~o por eomeoar _ ..... . ; . 
Tr:f'cho nem leito prompto ................ .. .. . 
Trf!'cn0 r.om f.rilhos ~ssentes ....... ~ .......... . 

24kme,5'72 -
35bns,474' 
63bns,f08 
f5kms,32-i 
79kms,6'75 
55kms,OOO _ 

273kms,3e3 

ApEmas ~m 50 ldlomefro~ não haViant sido executados 00 
servieos dP. ferra.pfona8'@m P.· obra.s (!tarte cot"t"e1lte. 

Se~ndn informaene~ minimada.s pela · Ynspeetoria Fe
!foral <le 'Est.rada..q. pP.fo~ trBbB:!hoe realitados jâ a ~,om'()anbia 
na.via T'P.Cebitfo. f)Ol'- P,~~A ~t.8, a quantia · de 4. 929 :060$383. 
<rurn. que. na realidnde. levada·3 P.m confa as condiel5es do em
t1rPsf.imn <lP. Hl-f O. repr~Mntam novo dispendio, por parle <la 
Dni:'ío. rtt> h~m rn:lifl dê fL000:0()0$. ouro . 

Quer rli7.e-r (JUP. P.m i9i6 já. se tinbam gasto mais de 50 'Yo· 
do custo .or~a<'lo. Por isso, o contracto desse a.nno obriga.ri a 
comp:mhia a ult.imar a eonstruceão pelo preco global - de 
3. 701 :000~. ouro. em que fica-riam inclui dos, naturalmente. o 
maf.e-rfal rodante e r:rua-si toda a via Dermanehte. . · 

Já agora, porém. depois de -declarada. em boa hora, a ~a
cidade do contrneto da Companhia Estrada. de Ferro de Goyaz, 
não ha que tomar em conslde1"'1ção preço-3 tã.o elevados. Com 
cerca de 3. 500 :000$, papel, a União poderâ ter em trafego os -
os 273 kilo1m~tros des~~ ramal . .- · · 

A auMZf-ão -póde. pois. ver eoUoeada no st-rjoto terreno da 
economia·: com !1. 500:000$, 'JJ(J.pel, 1Jf'eten&e-se evitar que ha-
jam .~id-o gnstos em 1mrn perda. 'fTttB'i8 de 6. 00():000$, CN.r<>. · 

Nem se diga que. mais <'onviria it'-se desta.e:lndo para e:;se 
f.im verba annual menor. As obras s~ fizeram em toda a ex
ten~ãn do ramal. $6 existindo. em dous trecbOS; 5~ kiometl'OS 

· s~m e1Jas. As eircum~tancias, impõem, portan1;o. que a eon
cusão ào ramal se realise o mais prompta-nrnnt.e possivel, de 
forma a SP, não avolumarem ainda mais os gastos neCP-ssarios 
a !'eparacões. . . ; 

Além deRsa pobderosa razão de econo!Jlia. outras ha que 
· ·jmpõem o aprovPif.amento das obra·s realizadas nesse ramal. 

n~ um ·lado. n ~st.a~ão de aguas medicir13P,s do Araxá, eu,fó 
renomP. nffo está por fazer-se. não p6d~ continuar de difffoil 
aceesso. E' ella. sem a ln.enor duvida .. urna das mais impor
tantes e futurosas rio 'Brasil. -si.não da. Am~rica, P. não se póde 

. e.:=quecer que os hygienistas _ audam a proclamar diarlam~nte 
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que devemos empregar o maximo cuid11do em zelar pela saude 
do nosso povo. 

De outro Jado, não poàemos ser in<1ife'.fent~ aô~ intereg...... 
:'e.~ de estradas de ferro cujos serviços 5'ão /custeados pela. 
Uriiãó: a Oeste de !\finas e a Central precisam ser defendidas 
sempre que, sem vantagens para os interesses collectivo, es-
tradas particulares possam .·subtrair ao seu. trafego sem con~ 
currencfa, preciosas Cflntrihuições.- Alaor Prata. 

N. 6:3 
Art. L• Verba 16ª, accreecente in fine: inclusive a cons-; 

trucçáo do trecho eomprehendido entre Patrooinio e Araguay. 
nQ Estado de Minas Geraes. 

Sala das se.@sões, 31 de ju]ho de f920. - laume Gome~. ~ 
F. Paoliello. - Mareira. Brandão. · 

N .• 64 
Aooreroeente-se á verba tE)U (Administração e construeeã() 

de Estrada de Ferro) . · 
: . Quatrocentos eont.os de réis para~ . 

a; reconhecimento· geral da Estrada de Ferro, que. par_. 
tindo .do ponto pref~rivel da Estrada de Ferro de Braganca, no 
Est.a<io do Pará. at.ravrsse o Rio Gurupy no. ponto mais eonve
niente e vá e-nf.roncar na Estrada de Ferro S . Luiz a Caxias 
rornpletando assim a ligação dos d~:ms Estados · Brasile.iros· do 
extre.mo norte da Republica; . . 

b) estudos complet<>:s e definitivos do trecho compreendido· -
entr~ o ponto preferivl'l da Estrada de Ferro de B:raganca e o _ 
Rio Gurupy. · 

J1t1tificat;ão 

Ao espirito julgador "10 Congresso Nacional impõem-se. a 
adopção desta medida que se ~en:te amparada por motivos alto5 
de interesse: nacional. A communiea-0ão rapida entrP. os Estados_,.. 
de · grande federação republicana; quP. somos, deve pr~ccupar ..,.,. 

· o patriotico esph'ito do Congresso . · 
A vida ·dos Est.ados do extremo norte da Republica recen

tf!-set do isolamento pela distancia que os ~epara do centro 
dP. vidn brasileira e -sua ligação por 'via<;ãó :ferrea se torna 
precisai ~ necessaria. . · · .· 

A construc<;ão ,já feita, e em trafego, de 395 ki1ometros .da 
. R~trar~a cfo · Ferr,0 de Braganca dirigi dei para o sul em procura. 
do E;; taào vizinho do Maranhão, .construidos em época .cfe 
:prosp~ridade financeira. á custa. dó Estado do ·Pará, é .um 
a.tte~tado vivo do quanto os paraeuses presam a cnnsr-rvação 
da: grande unidade nacion.al. A região·· o~de a estrada ·se en
contra é ub'errima e sadia e o attestado ·está na renda cada 
yez maior do trecho construido e em trafego, euj~s margens a . 
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popula<:ão Sf a dr.me em ni1cleos prosperes, e off erece produ
e;ção que cada anno ~resce angmentando no orçamento do Es
fado t.t.':: vantn~·P.nf- de renda liquida da Estrada de Ferro de 
Bragança. 

Nno poderü o paiz. de momento, soluccionar todo o grande 
prohlema de. sua vastissima rede de ligação entre os Estados, 
mas é nccessario que não percamos tempo protelando estas 
que.stões que a necessídade nos impõem. Facamos pois, cada 
anno alguma cousa. AutorizP. o CongrP-sso a continuar o tra...., 
balho abnegado ·dos filhos do extremo norte n'essa bella ini
dativa, votando o pequeno credito pedido; é pequeno, mas hoje 
'faremos 03 estudos, amanhã inir.faremos · a co.nstrucção e não 
'})erdendo tempo breve teremos resolvido por ligação ferro 
viaria a mais formosa aspiração ·<le nossa grande patria, que é 
a sua indissoluvel unidade naci-0nal. . 

Sala da~ sessões, 3 de ·agosto de 1.920. -· Pe<ltro Lopes; ~ 
Sonzo Castro. - Br.nto Miranda . - 'Dionysfo. Bentes. 

N. 65 
A lei de orçament.o vigente (n. 3. 991, de 5 de janeiro de 

19201, art. 52, r,ubrica 17, consignou, a título de subvenção 
~o Aero Cluh Brasiieir-0, a quantia de. 50: 0-00$. Na proposta 
.ele ÜN"fii,mento para o ~ereicio de 1.921, o Governo, mantendo 
::iquella rubric.a,omittil1 a consignação respectiva (50 :000$) . 
<·onofrme ~e poderá. ver no PNJ,lettl> da: douta Commissão de Fi
nanças, ora submettido· á deliberação da Camara. 
_ · Assim, para corrigir. a falta que se nota no projecto, of
for~~o u seguinte emenda: 

Onde convíP,r: 
Subvenção ao Aero Ciub Brasilefro (Verba va.riavel, pa~ 

pen 50:000$000. 
Sala d::is sessões, 29 dr. ,jul1ho de 1920. -Augusto de Lima. · 

N. 66 

A' verba.: Jnspectoria de Esgotos <la Capital Federal. 
Augmente-se de 300: 000$, papel, para o serviço de esgoto 

<la ilha do Governador. insfa1lando-se nas mesmas çondiçôes'do 
ela Jlhn de PatTuetá. 

Rio de Janeiro, 5 de agosto de 1920. -· Paul.o de FTont.in. 

E'!\-!RNDAS N.:\o ACCEI'l'AS PELO- SR. PRESIDENTE DA CAMARA, POR 
CON~ARI,\S .".O- DISPOSTO NO ART. 252, § ' 2°, E SUAS 
J.ETTftAs 

N. i 
Ond~ convier: · . . 
Fil a o GQverno autorizarlo a coust!'u:r uma linha telegra':" 

phica no F.sta'çl.o de Go:'-·az, que partindo ,da estação de Ronca-
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dor, pa.s.sando por Campo Formoso, Bomfím: .Annapolis vã se 
ligar á Pstação de Corumbá, na linha l'ío1'te de Goyaz, e outra 
que partindo da esLaçã.o ·de Palmeiras (antiga Allemão) vá á
Mineiros - passanc!o ·Pelas cidades do Rio Verde, Rio Bo
nito e Jatahy. 

Sala das ses5ões, 4 de at;osto de 1920. - Oleg<wio Pinto.· 
.__ Rarnos Caiado. -· F. Ayres da Silva. 

N. 2' 
i Para a creação das- estações telegraphicas cru Bom lar~ 

dim e 8. Sebastião do Al.ho, 50:000$000. 
Sala c!as sessões, 3 de agosto de 1920. - Le7Ytfl1'Ube1' 

Filho. 
N. 3 

Da verba 3 .. destaque-se a quantia sÚfficiente para. con:.. 
strucção de estações radio-telegrapbícas nos munieipios de 
Siives, Urucará~ Urucurituba, Barreirinha, Maués, Barcellos" 
S. Gabriel, Moura. Santa lsabel, Boa Vista do Rio Branco, 
Borba, Manicoré, Humaytá, Manacapurú, Canutama, Floriano 
Peixoto, Coary, Codajás, Fonte Boa, Teffé, S. Paulo de Oli
venca, Benjamin Co.nst.ant, S. Felippe, Caranary, no Estado 
do Ama>Zonas. · 

Sala das sessões, Z de agosto de 192-0. - Ephi{leniv drJ 

Salles. - Antonio Nogueira .. - Dorval Porto. - Monteiro 
de Souza. 

. N • .t 
Da verb~ 2 ... - Correios - destinem-se dous contos de 

réis (2 :000$) á creacão e -installação de duas agencias pos
tacs de 4-ª classe. uma ~m Campanha, no municipio <le Conta
gem e outra em Agua Limpa, municipfo de Ferros> ambos 
em Minas Geraes. ·· 

Justificação 
Campanha. · disia. apenas 18 · kilometros de Bello Hori

:ionte, e Agua· Limpa, :10 da estação de Escura, Estrada de 
'FerrO' V. a Minas. Localidades de muito commercio e 
abundante corres.pondewcia, são, entretanto, os :se.us habi
tantes obrigados ao fastidioso trabalho de collecta de cor
respondencia por ineio de portadores pagos pelos particula
res. Não é justo. A' União cumpre facilitar-lhes o meio mais 
cómmum de eorrespondeneiai que é o Correio, até. porque do 
troco de communicações e relàções, provem sempre vantagem 
econoroica, pelo desenvolvimento local que essa troca 
:produz. . 

A _emenda merece ser approvada .. 
. . . Sala das sessões 3i de julho de 1920. :_ Albemno 
:Q~m~.: ·,;, ... 
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Pela. verba 2• - Correios: 
Fica o Governo autorizado a despender alé a importan

cia de vinte contos de réis, para a creacão de uma linha 
postal entre Alcobaç.a e Conceição do Araguaya, passando por 
Morabá, S. João e S. Vicente do Araguaya, e vreação e 
c.usteio das agencias postaes respectivas. 

Sala d~1g .. sessões, 3 de agosto de 1920. - A.vres da Silva. 
- Souza Castro.. - Prado Lopes. - OI.ego.rio Pinto. -
Diom;sio_Bentes. - Ramo& Caio.do. - TuUo Hostil:w Ja11me.: 

A linha postal· de que trata a emenda presente, desde 
muito vem sendo reclamada pelos interesses daquelles longin-. 
quos nucleog de população, bem dignos e credores da atten
oão dos poderes publieos, não sómente por se tratar de villas 
mais ou menso populosas e servindo a centros. ·de população 
laboriosa e que mantém · avultadas permutas commerciaes 
com o mercado de Belém do Pará. como. ainda por se tratar 
de pontos fi~aes onc!e a acção do fisco nao se. faz. efficíente
mente regular devido á. falta ahsoluta do serviço ora recla~ 
mados. Presentemente as communicacões postaes desses re .. 
·motos centros com a i:Japit.al do· Pará se realizam via. Mara ... 
nhão e viat Goyaz, ainda., por meio de particulares, um.a vez 
que nenhuma das villas mencionadas está servida por agencia 
postal. A emenda alvitra a creação de um serviço justo, <!e 
equidade e parece dever merecer a attenção da Camara dos 
Peputados. · 

N. 6 
.Onde convier: 

Fica o Governo autorizadCI a mandar construir a linh& 
t.elegraphi~a da cidade de Santa Luzia á cidade da Formosa1 

no planalto ~entrai de Goyaz, abrindo os rellpect.iVOS cre-. 
ditoS\ .. !C 

Na estação telegraphica de Santa Luzia, existem 36(J 
rolos de fios telegraphiaos, isoladores, etc., e depositados em . 
Formosa metade desse material. 

A· distancia entre as duas cidada! é de f20 kilometros~1. 

Pequeno1 portanto, será a despeza com sua construcção .1 
/ . 

· Sala das sessões, 6 de agosto de 1920, - .Rmno.s. CtJiadc ·1 

~ Alft~t ª'4·8fJ!Q .• ; ~ º~~-~~,·~~o~~/._~ 
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Onde convier: / 
N. 7 

Fica o Governo autorizaçlo a prolongar··as Unhas do Te
:egrapfio Nacional até a. cidade de Yperanga, rio Estado de 
::; . Ps.ulo. , ·· :.t..: · • 

Sala das sessões, ô d~ ágost-0 de 1920. - Cesn:r. L. de· 
veruueiro. 

N. 8 

E' o Governo autorizado a mandar construir linhas iele
graphfoas de Ferros á estação de Escura, na Estrada de Ferro 
Vlctoria a Minas e de Ferros a S. Domingos do Rio do Peixe,. 
município de Conceição do Serr1J. Para este fim despenderá 
.até 150 :OOOSOOO. 

· É' e.e inadiavel n·eeessjdade. esse serviço. cuja primeira 
parte, aliásf ji tem oarecer favoravel _do·· districto telegrapbico· 
respectivo. . . . 

Centros de grande commercio, os l,0gares indicados terão 
ainda. a vantagem de .9e ligarem a ~ma via-ferrea, a unica 
C[Ue se approxima . da região. Fiearão~ além disso, servidos os 
distrietos e povoados seguintes : Viamão, Santa Rita e Gua
rany (grande. fazenda .. ~om importante nueleo de colono), na 
segunda linha a Sete Cachoeiras. Joaneris, ··Cara.tinga, Paraizo 
e Ague. Limpa, na primeira . 

. Sala das ses~es, 3 de agosto de i920. - Albertino 
Drummond. 

N. 9 ,. 
·'. 

Fica o Governo autorizado a prolongar a linha·· tetegn. .. 
phiea nacional de Lavras a Carmo do Rio Claro, passando 
por V!lla Nepomuceno, Dôres da Boa ~speranca e Tres. Pon
tas, em Mi~as Geraes, , pcdend,o abrir o neceseario _credito. 

·Sala das sessões, 31 de julho- de i 920. - ZO'roaitro Al-
~arenga. .- F ~ Pao1'6Uo. · • 

N. iO 

J · Fica o Governo autorizado á mandir construir a linha 
r telegrapbie~ da estação de Queimadinhos á villa de Maraoas, 
iEatado da Bahia. 

· E' ~utorizado o G\Overno á. ·mandar construir a füíba. Íe
~egrapbica de ILuassú • villa da Con~t.a, Estado da B~hia. 
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J~' auíorizado o Govcmo á fazer o prolongamento da li- · 
nha telegraphica de villa de· Macahubas, á villa de Brotas, 
Estado 'da Bahia. 

,9ala das sessões, 30 de julho ·de 192(). - ltorlrigue~ Lima. 

N. ú 
O Governo Federal mandará consLruir com a possivel 

hrevidade '{) trecho telegraphico que liga os municípios de 
Mundo Novo e Morro do Chapéo, onde existem' importantes 
jaz-idas de carbonato e salitre já em começo de franca ex
p1oracão; utilizando-se, para este fim, .da verba destinada aos 
serviços de Telegraphos. 

Sala das sessões. 2 de agosto de 1920. - Raul Alves . 
....... JaSé Maria. - Pacheco Mef>J} . .e$. - Eugenio Tom·inho. · · 

N. f2 · 

O Governo prolongará a linha telegraphica. de Viçosa á 
cidade de Abre Campo, passando por Ponte INlQva e Rio Casca, 
abrjndo os creditos necessarios. 

Sala ·das sessões. 3 de agosto ct:e 1-9120. - Mello Franco. 
- Gomes Lima. - Americo Lopes. - Lmululpho d.e Maaa
lhõ.es . - Matta MachatAo . - José Bonifacio. -- Senna Fi
ou.eiredo. 

N. i3 
Onde convier:· 
Fica o Governo autorizado a abrir o credito de 200 :000$, 

para dar execução á lei n. 2. 750, de 1913, que autorizou a 
construccã:o ou a acquisição de um predio para Correios e 
'l'elegrap:h.g.s na -capital do Estado de Goyaz. _ 

Sála das sessões, 3 de agosto de i 920. -· Oleuario Pinto.· 
- Ay1·es da Silva, - Tullo Hostilio J'ayme. - A. Ramos· 
Caiado. 

N. :t4 

Fica o Poder Executivo autorizado a · mandar construir 
üm .'fniz dt~ Fó1·a o predio para . as repartições dos Telegrá.
phos e Goncios dessa cidade, podendo despender até 
200:000-$00-0. 

·Sal.a das sessões, 6 de a'gosto de 1920 . . - José Bonifacfu .: 
•. 

N. 15 
Fica o Governo autorizado a modificar a clausula con

tractual pela qual a Companhia Docas de Santos é obrigada 
~ construir um edifício· para Correios e Telegraphos. 

· A companhia ~onstruirá um edifício para a Alfandega no 
, :Jocal {)nde actual~ente funcciona essa repartição, podendo 
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<líspender at.S a ünporta11eirt. maxima de 6. 000 : 000$, levándo 
seu cus lo a conta de capital. · 

Bastaria para justificar esta i?.menda afi'irmar-se um~ 
-.:erdadc que, praza aos céos, não se torne triste realidade:. 
e. cdii'icio da Aifandega de Santos a;ncai.:a . ruina, sendo que 
115.0 se poderá estranhar a noticia de seu desabamento, no 
todo ou em pa.rte, soterando, de dia, funceionarios · e á noite 
matando viglas e inutilitando papeis jmportantes e documen
tos valiosos. · · ·. · 

· Aggravante. é refor ir-sr. P;Bte lamcntavel estado dê COU- ,, 
sas á Alfandega que, dos Estados, mais concorre para os co
fres federaes. 

, Inf elizroente .inveterado se tornou o habito de demandar 
annos e annos de díscussões estereis um asumpto antes de· 
sua execução, haja vista a consLrucção .do Palacio do Con
gresso, o qual se vem arrastando em dous predios que nada 
djzem em relação á grandeza e elevadas funcções do Poder 
Legislativo, muito concorrendo para a desorganização . dos 
trabalhos parlamentares. 

Uma simples inspecção visual á Alfandega de Santos será 
sufficiente para a confirmação do que ora, com conheci
mento de causa, af1'irmo. 

,Os Srs. Ministros da Fazenda e Viação~ nas differente~ 
vezes que com elles me tenho entendiao, demonstra a 
rnaxima bóa vontade para a solução do problema que constí
tue a presente emenda e que eu poderia denominar vehe
mente appello ao Governo afini de que tome energicas e 
promptas providencias par·a que cesse tão dolorosa ameaça. 

Sala das sessões, 6 de agosto de 1920. - Cesa.,. ·de ve,.-
oueiro. _ -· .... 

N. f.6 
Onde convier: 
Art. Fica o Governo autorizado a mandar construir 

casas paru a~ agencias dos Correios do Estado do Rio de 
Janeiro, despendendo para isso até ·.a importancia de 
300:0!)0$000. 

. Sala das sessõa~, .í de agosto de i920; - No1•ival Soares 
de. Freitas~ 

N. 17 
~ Fica o Gloverno autorizado ·a realizar a precisa operação 

de credito até a importane.ia de 5. 000 :000$ para a constru
cç~:o do edificio dos Correios e Telegraphos na capital do 
Estado de S. Paulo. 

Em Drojecto já approvado pelo Congresso, justifjquei 
longamente os motivos pelos quaes enteridia necessaria e 
urgente essa construcção. 

c.~vo1. v. .e 
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Mais avuH.am elles hoje, .i<i. pela exiguidade de espaQo 
,Jos actuues ed1ficiós em que 1'unccionam. as reparLições dos 
CoI'reios e Te1egraphos em S. Paulo, já pelo elevado alu
guel m ensal (actualmente 18 :000$, podendo se elevar em 
breve a mais de 30:000$, no t.e-::;c bem mensaes), como tam
bem pelo desenvolvimento assombroso que tem tido· utima
mente essas reparticões federaes cm S. Paulo. 

Além disso, a grande renda arrecadada por esses ser
, viços, que não devem constituir fonte de receita, mas sim 

beneficiar o publico, cooperará, estou certo, :para approva
ção desta emenda. 

Sala das sessões, 4 de agosto de 11920 •. - Cesa"" Lac_er_da 
de Vergueiro. 

N. 18 _. •.•·· 
Fica o Governo autorizado a despender até 500 :000$, 

empregando-os lla construcção êm Bello Horizonte, de casas 
para ·0::5 funccionarios dos Correios e 'felegrap'hos, que ainda 
não gos~ram ·ctesse beneficio. -

Justificação 
a grande maioria dos i'unccionarios dos Correios já go

sam de auxilio, que o· Governo lhes prestou, mandando con
struir-lhes casas <le morada, . cujo custo é descontado, mo ... 
dicamente, nos vencimentos rnensaes de cada um.- Entre
tanto, os menos favorecidos i'oram exacLamente aquelles que 
leem vencimentos menores. iPara não sel' madrasta de uma 
~lasse labol'iosa e já assim desprotcghla,, a União deve, com 
justiça, completar a sua obra em beneficio dos outros seus 
funccionarios, que não são menos merecedores que os outros. 

Sala das ~essões, 3 de agosto de ±920, - A~bertina 
Drummond. 

Onde convier: 
N. i'9 

O Governo é aulor!zado u despender até a quanLia <:lc 
:!.00 :0()0-$ com u construcção <le um. predio em Uberaba, Mi
HR8 Gcracs, pal'a a Sub-Administração dos Correios e agen
da do '!'clegi·apho Nacional. 

Sula das se::;sões, 4. de agosto de 1920. - Alaor Prata. -
hildcnnfro Maualltães . ....... Mello Pranco. -· F ... Paoliello. 

· .s .... 

A emenda supra propõ'e uma medida de economia. 
Em Uberaba, praça commercial de grande importancia 

uu centro do paiz, séde de um municipio onde dia a dia mais 
:-;e intensificam a actividade e prog1·esso pecuarios, não ~(? 
cunstrocm p1·cdíos na proporção . do crescente augmento que 
;1 ~ua procura vae t endo. 

Para a inslallação, semrn·e dei'e il..uo:;u, dos Correios e ·re .. 
ki:;1·a.phos pasa a Uniã~ mensalmeute elevada somma.- 4lém 
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disso, e::ssas rcpa1'Lições vivem a muuar··Se .de uma para ou
~r~ casa, não raro velhissimas, o que- accarreLa grandes pre
JUIZos ao respectivo serviço e traz em risco a propria saude 
dos funccionarios .· · · 

N. 20 
E' o Poder Executivo aut-Orizado a. mandar constt·uii:- ua 

cidade de Barbacena um edificio para as reparticõ·es federaes 
'1'olegr~pho, Correios e Collectoria ]\ed.eral, po~endo desp<:i
der ate 100:000$000. 
... Sala das sessões, 6 de agosto de:J 1~20. - José. Bonifaç_ifi • 

. N. 2-1 
Accrescenlt:!-se. onde convier: 
Fica o Governo· autorizado. a erupreg-c:1.r uma elas dragas 

tle sua propriedade ·cu que vier a adquirir, no serviço de 
uragagem do rio Arary, ilha de Marajô, no Estado do Pará, 
sob a direci.:ão da Oommissão de }"'iscalização do Porto do 
Pará, uma vez obtidcs os recursos para a· execucão do pro
jecto a .8er elaborado pela Inspectoi'ia Federal de P.ortos, .aio~ . 
~ .Ca.naes. · · 

Sala das sessões, de agosto de !920. ~ B.e1J.te Mira~. 

On<le convier : 
N.: 22 

Fica o Governo Federal autorizado a reve1· cs eontract.os 
üus serviços de navegaç.ão do rio Parnahyba, no sentido de 
os melhorar, incluindo os serviço.s de desobstruccão e con
servação do leito do mesmo rio, podendo despender até. 
350: 000$, sendo 200 contos na manutenção dos serviços flu
viaes e 150 contos na limpeza, dragagem e conservação do rio 
Parnahyba, desda Parnahyba em sua foz até · Floriano, como 
limite sul, e pelo prasc- de cinco annos, 

. htstificativa . . 
O Governo .Fed~1·al 8Ubvencioua no rio Parnahyba, que 

f:erve aos estados do Piauhy e do Maranhão, duas companhias 
de naveg;u;.ão a vapor, tiívidindo com as duas os serviços de 
communiea~ão e transpo!'te, mas sem cuidar da limpeza, d1·~ 
gagem e conservação do leito do mesmo rio. . · 

A autorização tem ·per fim habilitar o Governo Federal 
n organizar os servicos de modo a não concorrerem entra si, 
servindo melhor ao crescente commercio do estado que .só
mente tem o rio Parnahyba como meio de communicação, o 
t!Ual durante certo espaço do anno offerece as maiores diffi
culda.des á navegação, impossibilitando as emprezas; subven
cionadas de cumprir os seus contractOs pre,iudicando consi
deravelmente o desenvolvimento eeonomico de ambos os Es
tados que ~e ·yeem p1:t~ados qe t9da e qu~lque~ commiini-
çaçã()._ ; 1: . ·· · · 
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. .\s difficnldades oppostas pelo rio c~erceando o progresso 
do Piaully são cau;:o,as ue grulide eli.~vação das despezas de 
custeio do material nuetuante, causando serio transtorno 
tanlo á 7~ccno:mia das cmprezas corno á do Estado. 

Como as emprezns de transporte são as mais interessa
das em que o rio não lhes cause damnos sérios e continuados 
ern seus respeetívos materiaes, a autorização visa prender as 
.~mbvenç.ões á imperiosa necessidade de ace~o e con.servacão 
do Leito do rio, entregando os serviços ás emprezas subven
cionadas; que ' os podem fazer sem grandes dispendios, apro
veitando o material e nessoal que teem e Q}le são ús mais 
aptos ao correcto desempenho da incumbencia, que off erece 
peculiaridades especiaes Pl.'Oprias <lo regimen fluvial piau-
llyense. ... 

Gamara dos Deputados, 4 de agosto de 1920. - . . _Arnu.mdo 
Bv:rW.maqui. · "--

N .--23 
Onde convier ~-
Fica o Governo Federal autorizado a: - . 

. a) mandar construir o porto de Amarração no Estado do 
.Piauhy, conforme os estudos feitos, projectados e appravados, 
fazendo as necessarias operações de credito; ou, 

b) a ceder ao Estado do Piauhy a construccão· e explo
ração commercial ·do mesmo porto de Amarração, tra.nsf e
eindo o referido Estado a integralidade da taxa de 2 % ouro 
cobr·ada pela Alfandega ele Parnahyba, revert.endo todas as 
obras para a União µo fim do prazo de 60...annos a começar do 
inicio àa exploração - do referido porto. 

· O Governo Federal se entenderá com o Governo do Es
tado do Piauhy para""-accordarem na fórma mais conveniente 
á construcc;ão do porto, pela preferencia de uma ()U outra 
das soluções apontadas segundo os interesses da União e do 
Estado interessado. 

Jttstificativa 

A construcção do porto , de Amarração no Estado de· 
P iauhy é de uma necessidade inadiavel, para per~ittir o 
ucs<mvolvimento das riquezas do mesmo Estado e que devido 
d.s grandes difficuldades de transporte, sohretudo maritimo, 
pela falta de um porto conveniente, : ainda não puderam to
rnar o surto que certamente tomará quando facil fôr o seu 
commer·cio para o exterior de suas fronteiras estaduaes. 

As estatisticas revelam que~ não obstante as difficuida
des que off erece presentemente o porto de Amarra(jão, cujos 
estudos estão de ha muito feitos, projectados, e approvados e 
que, felizmente não importam em compromisso avultado para 
as finanças publicas, seu . movimento commercial cr~sce. de 
anno para anno ê mais crescerá quando o accesso fôP faci
litado a navios de um calado superior ao dQs. ~u~ aQtualmente 
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e f'..re·quélitam, sem a . regularidade precisa, o que prejudica. 
sériamente o comrnercm. . · 
· Facil será verificar . qrie o Piauhy que é . uma das gran~ 
àes reservas economicas do paiz pela fertilidaàe de seus cam-· 
pos apropriados á pecuaria e pela natureza de alguns dos 
productos de seu solo e que tanta próeura estão tendo · e com 
ti=mdencias visiveis a augmentar, tem deixado de ser · um fa_. 
ctor digno de . me.nção na eeoncmia nacional justamente por 
ihe faltar um escoadouro facil, de acoesso garantido e _ onde 
Lodas as operaçõ·es de transporte possam ser effectuadas sem 
perda de tempo e com as ccmmodidades precisas. 
· O i)orto de Amarração, em um dos seus braços em que · 
desagua o Rio Parnaliyba, sem embargo de sua precaria si
tuação actual, é terminal ·da Estrada. de Ferro Céntral do 
Piauhy, de construcção federal e de futuro bastante seguro 
por servir . a uma zona íertil . ~ 

Serve a cidade de .parnahyba, centro de convergencia d~ 
todo o movimento .fluvial do Piauby, que já é bem consí ... 
deravel. 

Tem desenvolvimento c1.munercial que. toma · vulto an~ 
nualmente, sómente deixando de adquirir . suas legitimas pro-_:; 
porções pela prisão em que se encmitra sem meios faceis de 
negociar com o exterior. · 

· Des,de que o seu commercio directo seja facilitado.~· 
construido nas bases projectadas, para satisfazer as suas ne':" 
cessidades, previstas pelo seu crescimento, o porto de Amar-:
ração será uma fonte de renda, cerno aliás estão sendo · todos 
os portos melhorados, não se tendo em co"Q.ta o periodo anor
mal decorrente · da perturbacão geral por que passaram os 
paizes durante a· grande guerra de 1.914 a i 919, e cujas con .... 
sequencias ainda todos padecem. · 

·- ' ~ 
Camara .. dos Deputados, 4 de agosto de t920. - Armand~ 

Burla1no,qtei. - Pires Rebello . - Jo6.o Cab'ral.· . 

N. 24 
Onde convier: 
Art. Fica o Governo autorizado a mandar desobstruir, 

o rio Macacú, municipio ·de Sant'Anna de Japtihyba, no Es• 
tado do Rio de Janeiro, despendendo para isso até a quantia ..... 
de 10'0:000$000. · 

Sala da. ssessões. 2 de ~gosto/ d~ 19.20. - Norival '!foare&, 
de Freitas. 

N. 25 · 
j . 

Continúa em vigor a · autori.Z.ação contida no n. XX ao 
art .. -53 da lei n . 3.991, de 5 de janeiro de t920, nestes 
termos: . ~ 

~.A. exeeutar as obras dos portos de Fortaleza, Paranyjjà 
e Natal, ou pela fórma autorizada em o n. VIII deste artigo; . 

·ou fozendo-a.s construir, por administração, 9:U po~ em:p~ei .. 
'· 
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.taà::t, de a.ccôrdo cam e. pro,Jecto e orçamento approv:ldo e re
visto pelo Governo. correndo as respeetiva!s despezas peln 
producto da taxa de 2 %, ouro, destinada ás obras de portos, 
pelas verbas ccnsignadas no orcámento e por creditos aber
tos de accôrdo com a autorização constante da lei n. 3. 965. 
de 25 de deuJmbro de 1919. · 

Sal:i das sessões, 6 de agosto de 1920. - Frederico Bor-
ges .. - Thomaz Cavaleanti. - Marinho de Andrade. . 

N. 26 • Onde convier = 

Fica o Poder Executivo autorizado a mandar entregar, 
cmnualmente, a partir de 1921. até . final conclusão dos tra
balhos, aos Estados de Goyaz e Pará, a· importancia de cento 
e vinte contos, sendo sessenta contos para cada um dc·s Esta
dos, para serem applicados na desohstrucção dos rios Tocan
tins e Araguaya, importancia esta que entra no numero de 
diversos favores com que a Companhia de Estrada· de Ferro 
,i\Torte do Brasil é, pelo Governo Federal bene~iciada. 

_ J-ustí.ficativa 

Por decreto n. 8. 123, de 28 de julho de f9i0, em pleno 
vigori a Companhia Estrada. de Ferro Norte do Brasil, clau.:.. 
sula desesete, é subvencionada nele Governo Federal com a 
quantia de sessenta cont.os annu-aes para o serviço de nave
gai:;.ão fluvial a vapor no Alto Toeàntins e sessenta contos 
para identico serviço no Alto Araguaya e rio das Morte. 
Acontece, porém, qne desde então até a presente data a com
panhia não cogitou de -medo algum de cumprir a clausula. 
alludida e até agora não promoveu o menor esforço no sen
tido de effectival-o, e, pelo contrario, ao que diz a repaP'
til}ãO a que se encontra subordinada, segundo relatorio reeen
tement.c publicado. aliás factc· por um do~ signatarios de 
emenda observado de visn, a oompanhia térr~ todos os seus 
trabalhos paralysados, excepção feita de um insuffieiente 
serviço de navegação a vapor no baixo Tocantins. As -Subven
ções, pcis, em beneficio daquellas _zonas não teem _tído appli~ 
cacão.efficiente. A autorização determinando -.que a partir de 
1921 taes auxilies passem aos Estados de Goyaz e Pará com 
o fim especial de applical-os na desobstrucoão dos trechos 
.-;ncachoeiradcs dos· rios · Tocantins e Araguaya vem preencher 
~m fim de rPal valor; por que coopera:rá para tornár mais 
facil o ar.cesso á região alta dos referidos rios e .integral-as, 
portanto, no numero dcs el~mentos beneficos ao ·nosso pro
::rrrsso o des0nvolvim~nto inf-ernos, cousa, aiiás que até agora 
~e não p011df' rl:tr, g-rni:a5; ao abandono, por parte do poder 
-publiro, em qnf' se onconfrnm aqnflllas grandes arterias, sem 
~mbnrgo dos nnlnrn.ri"l vir<'m nllt mourejando desde ~poca~ 
remotissimas rom nm sys,tomn fl~ nnvr.gaoí'i.o primitiYa, de-

' 
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vido mesmo ·á essa carencia de amparo dírecto a qúe nos 
!:'eportamo·s. . 

Sala das sessões, 3 de agosto àe 1920. - 'A.yTes da Silva.. 
-.- Olega·rio Pinto. - · Ramos Caiado .. - Tul~o Hostilfa Jayme. 

A. clausula XVII de que trata a emenda é a seguinte: 
Pelos serviços cie · navegação pagará o Governo á. com

panhia as seguintes subvenções · já concedidas p elo decreto . 
r.. 3. 812, de 17 de outubro de i 900: · 

Navegacão do Baixo Tocantins, trinta contos annuaes; 
· Navegacãc1 do Alto Tocantins, sessenta contos· annuaes; 

Navegação do Araguaya e rio das Mortes, sessenta contos 
:innuaes. · · 

Essas subvenções, com excepção da primeira, que já é 
~ff ectiva, serão pagas desde o dia em que principiem as via
gens estabelecidas neste contracto. .O pagamento será feito 
mensalmente, no Thesourc- Nacional. de conformidade com 
o disposto na clausula XIII, mediante requerimento da com
panhia e certificado do fiscal do Governo, especifieando o 
nume-ro de milhas percorridas. ·· · 
. As subvenções vigorarão pelo prazo de 20 qnnos, contado 
da data deste de~reto. 

N. 27 

Art. Fica autoriiado o Governo Fooeral á transferir 
ao ES:tado ae Minas, mediante acoôrdo com o respeetivo G<l
verno, o material existente no rio S. Francisco e destinado 
a na-yegacão desse rio. re~alvados os direitos de tercei-ro •· 

Sala das sessões, 2 . de agost.o ÔP ·1920. - Honorato ttl1Jes. 

Onde convier: 
N ... 28 

A.rt. Fica o Pre~idente da Republica autorizado a en-
trar em accôrdo com o ·presidente de Minas para o fim de ser 
transferido ao Estado de Minas, mediante as condições ajus.-
tadas entre os dous Governos todo o material existente no rio 
de S. Francisco e destinado á navegação desse rio, resguair-
<lados . os dirP,ito~ de terceiro; · 

Sa'Ia das sessõeE~ 31 de julho oe 19'20 .' - Honor_a~o Alv es. 

N.: 29 
A.rt.. Fica o Governo anforifado a construir o ramal de 

S .. João. d'El-Rey a Turvo. na Estrada de: Fenro Oeste de Mi
nas, despelld!')ndo nesse' serviço até a quantia de 500 :O!l.0$000.·r 
~ .O.dilo~ de A.n4r~e •: . . . · · 
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N. 30 
Art. Fica autoriz~do o Governo Federal a rever o con• 

tr·acto celebrado com a companhia franceza. - Chemins de 
Fer-para o fim de se fazer a ligação. da E~tr~da de Ferr:o 
Bahia e Minas ,actualmente em Theophllo Ottom, com a Vi
ctoria e Diamantina na estação de Figueira, obse1'vadas as 
clausulas do contracto · em vigo:r. · 

Sala das ses.sões; 2 de agosto de 1920. - HO'norato Alves·: 

N. 31 
Onde convier: 
Art. Ffoa o Presidente da Republica autorfaado a des.-: 

pender a imPortancia de mil contos de réis com os estudo.li 
de um novo traçado da eskada de ferro á Belém do· Pará, to-; 
mando como ponto · de partida a cidade de Montes Claros., 
Para esse eff eito ficará accrescida àa referida importancia a 
"r'erba n. 6 - I do 'projecto de orçamento da Viação. · 

Em1nentes engenheiros nacionaes e estrange!iros já se ma ... 
nifestararn a favor da idéa que a emenda suggere. O novo 
tr·açado atravessa .uma. zona muito pais povoada, mais riea 
e que menores difficuldades offerec-e á construcção· da eS··• 
traãa proJe~tada. 

Sala: das sessões, 2 de agosto de 1920 . . - Honorato Alves·: 

N. 32 
/ Fica o Gove'rno aúto:rizado a despender a qttantia de réis 

5. 000: 000$ para dar completa execucão ao decreto n. 1.12? .. 
de f5 .. de dezembro de 1903. que manda construir o ramal 
para Simão Dias, na Estrada de Ferro Timbó a. Propriá. , 

. .... 

Justificação 
O decreto n. 1. 126, de 15 de dezembro de 1903" diz nQ 

art. iº: 
~E' autorizado o Governo a. construir uma estrada de ferro 

<Jue. partindo de Timb6. no Estado da. Bahia. vá terminar na 
cidade de \ Propriá, no Estado dP, SergipP-, ligando-se- a essa 
estirada as cidadM dP. Aracajú e de Simão Dias, directamente 
011 pôr mejo de. ramaes. conforme for julgado mais conve-
nienf,e, observando-se as · ~eguintes disposições~: · 

Feito.s os estndo~ da linha principal e do ramal ae Simão 
Dfa~. foi construida a estrada principal, e não o ramal, que 
const.ituirá um relevante e nece.ssarfo ser\.·ico ao Estado de · 
Rergipe . .mórmente na occas?ão de seccas, pois é uma linha 
ele interrmt:ão, 11ue vae á importante cFmf.ro de criaçã.o. lavoura 
dP. n~reaM, e atravessando as mstta!=: dP. Ttabaiana - a prin
dpal zonn <fo plnnt.ação de algodãn . /\t.r nnrt~ nort~ do Es· 
t.adn •fa Bllhia htrrar:í. r:nrn P~f P rnmal. C'p1P 'p, 11m fnvor <iP. que 
(\ pequeno Estado de Scrgip~ é !lf~reqedor, isola.do_, comQ ji 
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se acha dos Estados costeiros visinhos, deade que por ellê 
não passa a linha norte do LloyÕ.. 

Sala das se..:;sões, 2 de agosto de 1920. -· Rodri(Jues Daria,.: 

N. 33 

Art. Fica o Governo autorizado a entrar em accõrd<l 
com o Estado de Minas Geraes para a encampacão da rêde 
mineiTa da Estrada de Ferro Leopoldina e sua conesquente· 
incorporação á Linha Auxil~ar da Estrada de Ferro Central do 
Brasil, fazendo para isso as necessarias operações de credito., 

Sa1a das sessões, 3 de agosto de 1920. - Ribeiro lun-. 
queira. 

N. 34 
Fica o Governo auforizado a ·· encampar o trecho da Es• 

trada de Ferro Victoria a Minas. de Curralinho a Diaman-: 
lina, despendendo até· 500:000$000. 

Justificação 
. · Nem ~e gxplica. continue pertencendo a uma oompanhm 
estrangeira esse trecho· de· estrada que está exclusivamente 
ligado á Central e em uma zona que se desenrola exactamente 
no curso natul1'al dessa via ferrea. · 

Uma concessão especiaf fez q;_ie a Companhfa Victoria 
mandasse ligar a Central (est. de Curra.linho), á impor-: 
t.ante cidade norte minefra de Diamantina. 

l\:Ias est.r. trecho sob['e ser' dema~iadamente afastado do 
tronoo da estrada qne lhe deu o nome, está intimamente li
gado á Central da qual recebe carga::: e passageiros, ou ao 
revez conduz para ena o que vem do seu ponto terminal e eB"" 
tações. intermediarias, sujeitando os interessados a re-despa
cho de cargas na estação r:Je Cuirralinho. Esta emenda mereee 
approvação. \ 

Sala da.a sessões da Camara, 3 de agosto de 1920. -. Al
be1'tino Drummond. 

N ... 35 · 

F1cá o Governo da Republica autorizado a emif.tir, em 
cada. exercicfo. · até 10. 000 :000$. destinando-os exclusiva
mrnfe. á construcção do ramal <la Ce!'!tral, jn estudado e pro-
.i~etado. entre Pirapo:rn e Belém do Pará. · 

Justificação 

Tão disr.ntida tem sido es$a. construc()ão, cu.ias immtn,sas 
- vantagr.ps .. não ha mais rp.ie-m de$'.~<'mhe~.a; tão razoavelmente 

~preg-oada ~ n nP.c~s8i<la<ie de nma linha ferrea capaz de a~ 
segun1r defesa rap ida da regiãq :v.astJssim~ do norte brasi-< 
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lefro, que esta emenda po.r si falla suffieientemente em de..,; 
1'esa da sua propria approva~ão,. 

Salá das sessões da Cam::tra, ~ de a.~osto de f920~ - iU
lJertino Drummond. 

N. 36 

Fica o Governo autorizado a ligar a Estrada de Ferro Vi ... 
~.toria a Minas ao !l'amal de Diamantina, construindo o trecho 
e~tudado entre Nack e Barama, pelo vale <lo Santo Antonio. 

~ ostrnda deverá passar pelos municipios de Guanhãesf 
Ferros, Conceição do $erro. O Governo fará as operações de 
creâ.ito necesswrias e despenderá, no exerci cio, · até réiB 
3.000 :000$000. 

Jus tif icoç ão 

E' a iigacão da Central ao vale do Rio Doce, do ramal que 
a. União vae encampar á estrada que a Companhia Vict~ria 
mantém. · 

A somma que se vae despender será abundantemente 
compensada não s6 pelas riquezas mineraes (especialmente 
ferro),· que a zona possue, como pela produccão agrricola e 
pastoril. 

Quem conhece um pouco do Brasil sabe que alli se en- ' 
contram reunídos como em nénhuma outra parte, os prin~ 
r-ipae.s elementos de riqueza e de progresso de que um paiz 
nP.cessita. E' .}usfa a approvacão da emenda. 

Sala das sessões da Camara, 3 de agosto de f 920. ~ ~l-
bertino D1•ttmmond. · 

N. 37 

Accre&1enf.e-se onde eonvier: 
Fica o Governo autorizado a mandar proceder a estudos 

rnra a constru~ção de t1m rama1 de estrada de ferro que, 
partindo das immediações de Cascadura, na Capital FedeTal, 
ntravesse o..;; districtos municipaes de .Tacarépaguá e Guara-
1iha, indo se ligar, por Sepetiba, ao ramal de Santa Cruz. 

Saln das sessões, 2 de ngo~f.o -dr 1920. Raul Barroso.; 

N. 38 .. 

Fica· o Poder Executivo autorizado a mandar prolongar o 
rnmy.1 fla ~idadP: rlo Pará. na Estrada de Fr-rro Oeste de Minas. 
nf~ n r.s.tnção ilf' :Martinho Campos, no mnnicipio de Pitangny~ 
abrindo pnra ifls::o o rredit.11 nemi:s!iario. 

, .. l ~a.ln das sessões~ 3 de agosto de 1.92<>.: .._.. J_osê_ Gonç_alves •J · 
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N. 39 

Fica. o Governo autorizado a mandar fazer o cascalha
. mento do trecho da Estrada de Ferro Centrai do Brasil, bitola 
larga, de Murtinho.~ a Bello Horizonte, despendendo a.té réis 
00-0 : 000'$000. 

Justificação 

• · E ' intuitivo que a Central não póde. deixar em abandono 
ésse trabalho, construido ã custa de largos .dispe'lldios e· nem 
é justo continuarem 'OS passageiros enYolvidós ino turbilhão da 
poeira que se levanta alli á !Passagem dos trens. 

Ao demais, ·os proprios dormentes: para se conserYarem, 
necessit~m des.,ssa providencia. . 

Sala. das sessões, 3 de agosto -Oíe f 920< ........ Albertino 
Drumm.ond.' · 

/ 

N. 40 

. Fi~a o Governo autorizado a· proseguir na. construecão da 
Estrada de F'erro de Mereês a Pira;pora, passando pelo Alto 
Rio DoM, despendendo até 1.000:000$000. 

Sala das sessões~ 3f <le julho dê 1920. - JoSé Bonifacio •. 

\:. N. '4r 

Fica o Governo autori1.ado a gastar a quantia. de 500:000S. 
para prolongar o ramal da Capella. da E~f.rada de Ferro Timbó 

. a Proprift. at.é a villa de N. S. ii:is Dores, no Estado de Ser .. 
gipe •. 

Justific'acão 

Quando o Govern·o resolveu construir o ramal <la Capella, 
que actualmente tem seis kilometros, foram os estudos feitos 
at.é a villa· de N; S. das Dores, 1.8 kilometros distante da 
Ca;pella .para o sert.ão, e centro importante da lavoura dfl 
algodão. O trabalho·: é o mais :simples. Sem obras de artes 
de importancia, em terreno .plàno em todo o percurso, sem 
exigir córtes e ·aterros, se não e:Xplica que esse ramal tenho. 
parado na Capella, sem ir á v illa de N. S • . das Dor'"es· .: 

8alá . das sessões, 2 de agosto d·e 1920. -' Rodrigues-
~~. . 

· N. 42 

Considerando que o pensamento manifesto do Governo 
brasileiro tem sido o ·de ifazer -0onvergir para ·,Bello Hori
zonte, além . da Estrada de Ferro Oeste -(te Mina:), aiinda ~ 
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bitola la.rga- da Central, depois que a estreifa lá jã. éliegarã; 
Que .é na<tural- o esforço de mo.do que se possa transfor

mar a capital mineira em um centro de relaç.ões <los diversos 
pontos do Estado; _ · 

E que, além. disso, essa convergencia de. estradas só :pôde 
melhorar uma das mais bellas e modernas cidades d·o :paiz~: 
apezar <le nova; . 

Que, f6ra dessas vantagens, ainda convém á estrada e ao 
povo o oocurtamento de distancias, sempre que isso não pre-· 
judicar aos logares já servidos, ·proponho a seguinte emenda:~ 

Onde convier: 
O Governo da Republica mandará prolongar a bitola larg_a 

de Bello ·Horizonte a Sete Lagoas, de modo que se surp;prima, 
pelo menos, o trecho de estrada entre General Carneiro e 
Capitão Eduardo ou outra estação mais conve!iiente. . 

Sala das sessões, 3 de agosto <lle :1920. Albertino 
Drummond. 

N. 43 

Art. O Governo fará o .prolongamento do ramal de 
Gonçalves Ferreira á v_illa de Claudio, da Estrada de Ferro 
Oeste de Minas, passando por D. Silverio, cidadé de Bom:fim,.. 
e indo entroncar na Estrada de Ferro Central do Bras:il, no" 
ponto que for mais conveniente, abrindo para isso o neceS-' 
sario credito, até á quantfa. de 1. 500 :000$, em i92L - Her
culano Cesar. 

Justificação 

· A construcção <lesse trecho <la Estrada de Ferro {)este,·· 
que const~rá de poucos kilometros, virã ligar o oeste mineiro. 
e gra..nde parte do Estado de Goyaz ao Rio de Janeiro, tor-: 
nando-se, portanto, uma estrada verdadeiramente estrategica .. 
Atravessand·o o prospero e rico municipio ~de Bomfim, dotado 
de terras ferteis, de possantes jazidas de ferro, de numerosas 
quédas d'agua, habitado por uma popure.ção Iàboriosa, tal pro~ 
longamento virá ainda mais incrementar_ o progresso daquella 
zona e eneurtará a distancia da Capital Federal ás zonas afas
tadas de Minas e .. Qoyaz. As <lespezas a se effeotuarem com: 
a construcção do citado prolongamento, além de serem re
lativamente diminutas, serão largamente compensadas 1 pelo 
augmento de exportação dos pro duetos daquella zona para. a 
Capital Federal e para. outros pontos do :paiz.. - Hercula'TW 
lJesar. 

/, 

O Governo auxiliará com a quantia de 15 :000$ por ki...: 
- loinetro u construcção de ramaes fer~eos, d~ bitola ~inim~ 
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de um. metro e })ercurso minimo de seis kilomeLI'os, que ·se 
wnstruirem durante a :vigencia desta lei, por particulares ou 
cmprézas, em virtude de concessão municipal ou -estadual, e 
.com ·intuito de povo~rem ou ·desenvolverem.' culturas em zonas 
do· interior e que se liguem aus centros 1íabris proximos, e 
destinados ao transporte àe mate _·ia =prima e combustivel. 

- Sala das sessões, 6 de 'agosto d~ 1920 . - · Rami'ro Braga . 

N. 45 
Onde convier: 

·. - Da verba 16ª d estaque-se a quant fa necessaria .para con
stru{}\·ã9 de uma estr ada de ferro que, partindo d:i estação de 
Baraunas, na Estra9a Victoria a Minas, vá ter ás cidades do 
Serro, S. Miguel ·de Guanhães e Conceição do Serro . 

Sala das sesstres, 3 de agosto de 192-0. - Ephigenio de 
SaUes. 

Verba 16ª: 
, N. 46 

. Destáque-ée da dotacão desta verba a· quantia sufficiente 
para con,!ervação .. das obras já realizadas e proseguimento da 
constru~ão do ramal àe S . Borja a Santiago do Boqueirão. 
àa Es.trada de Ferro de S. Pedro a S. Luiz. 

Justificação . 

O ramal de S. Borja a .Boqueirão está, em part~, prompto, 
'podendo ser trafegado na "'extensão de 22 kilometros. Os .es
tudos estão terminados até Boqueirão e o leito está prepa
rado em mais de 60 kilometros. 

Do memorial a mim dirigido pela A~ciação Commereial 
da cidade de S. Borja, cito as segu!ntés linhas, a titulo de 
informa.cão e -Oe com.provacão da necessidade do immeâiato 
acabamento da construcç.ão deste ramal :ferreo, que . tão es
iI)ecialmente aff ecta superiores interesses na.cionafls: 
· ~o caterial está espalhado ao longo oo tr_açado; quasi na 

totalidade :foi se · deteriorando, aos poucos, até a sua completa 
inutilização; o lei to mesmo da· estrada,. Jã . em grande parte 
concluído ·· éstá · soffrendo . muito pela aecão id·estructiva do 
tempo e desmantetando-se pelo abandono em · que se acb~ . · 
. O ,proseguimento ··agora dessas obras evitaria ainda ao 
Governo prejuizo de milhares de contos ·de réis. 

E' superfluo tentar demonstrar o grande vai_or estrate
gico dessa. estra·ct-a · e o seu immenso vai.ar commereial, atra
v~·~::,.ando uma zona. fertil e rica, habita.da por uma gente _alta-
·mente trabalhadora e pr·ogressista. · . . 
· Tanto para ·a defesa nacional c9mo .para o desenvoivi
mento de nossas imm&nsas . riquezas naturaes, se impõe o im-.. . . . . . . . 



Cãmara dos Oepl.lados- lmlJ"eSSo em 23/06/2015 15 30- Página 68 de 86 

7~ . 

mediato -proseguiroeuto dessa construcção, que defenderá uma 
vasta e abandonada. fronteira.» 

Sala das · ses~ões, 4 de agosto de 1920 .. - Atvaro Ba
ptista. 

N. (17 · 
Verba ôª: 
Transfira-se a <lo n. II (Estrada de Fer]'o Oeste de Minas)1 

para a. de ·n . I (Estrada. de Ferro Central do Brasil), pela 
incorpora~ão · a. esta ultima da. Estrada. de · Ferr~ Oeste de 
.Minas, sup;lJI'.inüd(ls os cargos de&necessar1os em virtude desta . 
incorp_oração. 

Sala das sessões, 30 de julho de _1920. ~ Fra~ciscp Yal ... 
ladurcs. - Paulo de F·rontin. · , 

N. ·4s . 
·onde convier:: 
Inclua-se na verba 16ª a quantia .sufficiente para a con ... 

i:>lruccão de uma e'strada de ferro que, partindo da. cidade de 
Labrea, no Amazonas, vá ter á. villa. de Porto Velho, pas
sando poi· Humaptá, no mesmo Estado> e á· villa Rio Branco, 
no Territorio do ' Acre.. · . · 

Sala das .sessões, 2 d~ agosto de i920. - Epkigenio dtf 
Sa.Ues.. - Antonio Nogueira. - DoriJa), Porto .. - MonteiTo 
de Souza. · . , 

N. 49 
Verba f6• - Aecrescente-se: «inclusive a. quantia suf

fieieute pára que, de aocórdo com a antiga Companhia Vi~ 
ctoria a Diamantina, o Govevno termine a construccão do tra
'}ado feito pelo engenJieiro Teixeira SoareS>. 
· Sala das sessões, 2 d-e agosto de 1920. ,__ Epht(Jenio' "de 
Sa.tles. · 

. · N. 50 
Da verba 1.'VI, do art. 1 º, destaque""se a quant.ia neces

saria- para a construccão <le um ramal ferreo que, :partindo 
.i:la es.tação de Tuyuty, Rêde Sul-Mineira, e :passando :por Villa 
Nova de Rezencle e Alpinopolis, vá terminar em S. José da 
Barra, á margem esquerda. do Rio Grande. ·. 

Sala das sessões, 2 de agosto de 1920. -.- ~ayme Gpm,es•: 
._Francisco .Paoliello. · 

N. 5l 
.. · Art. i . º E'~c~ o Governo· autorizado a contractar com quem 
m~lhores cond1çoes offerecer a construC1}ão de uma via. fer
raa que, pa1·~indç ·da cidade de Theophilo OttoP.i, vá ter â. 
estaçao de F~gue1ra, da Estrada de _}'er~o Yic~r1~ a· M.inas.; 
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Paragraphú unico. Fim o Guverno igualmenlü aulol'izado 
a· fazer as operw;õc.s <le credito nel!e:ssarias para o fün de ~{!t 
executado o urtigo precedente. 

Art. 2." Revogam-se ·as _dispo!:ii1~ões em contrario. 
A matel'ia <leste projeclo se achi:.L ylenamente justifi<;:ada. 

pela l'epresentação Junta, cópia da c1ue foi remettida ao d1gn() 
u?residente de Minas Geraes, Sr. Dr . Arthur :Bernardes . 

Todavia, os signatarios della julgam dever accrescenta~ 
mais alguns dados elucidativos. 

A. cidade, ou antes, o municipio de Theophilo. Ottoni, um 
dos maiores ·e mais. ricos do norte de Minas, é serY:ido pdas 
estradas de ferro Bahia e Minas, que tem o seu ponto init íal 
naquella' cidade e terminal em Ponta d'Areia, no Estado da. 
Bahfa., . 

Quando foi construida a Estrada de Ferro .Bahia e Minas 
tin_ha-se a esperança ·· de que por aecôrdo entr:e os dous Es
tauos limitrophes ~ Bahia e Minas - ficasse tendo ·este um 
porto de mar, que seria o respiradouro do grande Estado cen
tral, em grande parte do seu territorio. · 

Verifioou-se, posteriormente, que tal eõperança era, em 
parte, illusoria, porquanto o porto de Caravellas que se con

. funde com o ·de Ponta d'Areia, não só não permítte o accesso 
de grande navios, como exigia enormes despezas para que se 
pudesse converter em porto pratfoavel para eôses barcos. 

Em consequencia disto, apezar de ter uma via ferrea. o 
municipio de Theophilo Ottoni e mesmo os de Arassuahy, 
Minas Nova~. S. João Baptista e outros do nordeste mineiro, 
ficaram ·privad,s · do melhol'aníento com. que já. contavam 
:para o seu p1·ogresso. E tanto assim é que, na qlladra. aetu2.J, um mez e mais se passa sem que um vapor _toque no porto de 
Caravellas. Esta circumstancia tem concorrido para grande.; 
prejuizos dos commerciantes e lav1;adores daquelles mun·i
pios, os· quaes, contando com kansportei:; maritimos no porto 
de Caravellas, para alli mandam as suul:j mer.cadorias, mas, 
como falha o transporte, os generos deterioram-se e o pre ... 
juizo é total •. Este facto tem se reproduzido mais de uma vez 
ide tal modo que os productores se deixaram tomar de des
animo e naaa mais e~ortam de sut:i abunàante lávourà, feita 
em . terraa de rara productividade. · 

Por estas razões a poulação trabalhadora de Theophilo 
Ottoni, representando, no caso, · a dos outros municípios acima 
mencionados, pede a construcoão de uma· estrada d.e ferro que 
os ligue á Victo~_ia á Minas, porque; assim, ficarão Ue,·adas a 
esta Capital, por intermedio da Léopoldina Railway, sómentô 
po1· estrada de ferro e, pois, sem depender de uma navegação' 
que se tem constituido uma fonte de grandes prejuizos, 
ao envez da razão · de lucros e progress.os. 

Construida a linba ferrea constante da emenda, a viagem 
. de Theophilo Ottoní a esta Capital que. mesmo correndo tudo 
muito bem,. não se faz em menos de cinco a seis dias, far-~ 
ha1 no maxuno, em t~es, e c-0m desp_ezas muito Illenor~s. . ; 
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Como não ha possj.bilidaàe de prog·ressci sem meios de 
transportes. bar-ato e !·apido, a emenda se impõe á attenção e 
approvação da Camar·a, principaimentc em se tratando de mu-
nicipios e:xp0i:tadores como esses acima nomedos. • 

Só o de '!'heophilo Ottoni exporta cerca de 400. 000 sac
cas de café, além de outros productos, como poaia, assucar, 
.toucinho, cereaes, piaç;avas, copahyba, couros, etc. 

· Sala rlas sessõe&. 2 de agos to .de i920 . - . Camillo Prates. 
-: . Manoel J:"nl{Jeneio· TuUo B.ostilio Jayme. · · · 

~llmo e E~o. Sr.. Dr. :\l'LhUr da Silva Ber~des, M. D. 
Presidente do Es tado de Minas Geraes -. . .A populacão do 
município de Theophilo Ottoni, representada pelas .suas 
classes mais activas : commercio, industria .e agricultura 
amparada . pela von~de ge1·a1, sem dissidencia e em pról do 
dese1nvolv1mento desta - futurosa fracção do ·grandioso Es
~ado de Minas, vem solicitar o·. vosso apoio á obra do · desen
:volvimento desta terra de Theophilo Ottoni, tão proximo ~-0 
centro de administração da Republica e tão longe delles pela 
ausencia de uma estra.da de ferro· de percurso relativa~te 
diminuto. · , , . ' 

A construcção dessa linha ferrea, excellentissimo senhor, 
não consulta apenas os interesses do norte de Minas; é umá 
estrada ce interesse do Estado, uma arteria de transito activo 
de producções agricolas, destinada a desvelar a riqU'eza ê 
facilitar accessos a uma das zonas florestaes mais ex11h~-
rantes -de Minas. · 
· A estrada de Figueira a Theophilo Otfani ·não será' só
mente uma obra incu:inbida de desenvolver centros incultos, 
será a. união i!e centros activos de commercio, o congraca
mento de riquezas já existentes é uma medida administrativa 
.de valor- eeonomico incontestado . 

A venda de terrenos devolutos, a exportação, da. grande 
cubagem de madeira de lei, feita por industrias novas, o 
trafego c!e mercadorias e o saneamento desta rica zona, ainda 
mal sã por effeito exclusivo do abandono em que se acha, são 
questões que consultam de perto os interiesses ào .Estado~ na 
solução do problema do engrandecimento de Minas. 

Nós, abaixo assignaé.os, exeellentissimo senhor,,, vimos, 
solidarios com á Assoc.!,ação Commercial deste município, da 
qual sois o mais honrôso membro como soeio benemerit() da · 
associacão, representar contra a situação angustiosa do nosso 
~entro activo de commercio e industrias. tão mal servido petr 
via maritima quando ha . poucos kilometros de nós passa a 
E strada de Ferro Victoria a Minas em commuoicacão directa · 

: .. com .as príncipaes praças de commercio da ~publica. 
' . E não dizemol-o sinão sobre a base de estudos já ante
·.· '.riormente feitos e amparados na opinião de engenheiros da 

s:-eputação firmada . . .. . 
... _ · O nosso objeetivo, tendo por fim attrahir a ·vossa escla
reci<fa ?-tten~ão para a situação geographica · de Theophilc 
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Ottoni, forçada, ·em movimento de commercio, a .fazer um 
contorno maritimo distante_. f6ra do Estado, com percurso 
demorado e caro por via-1errea e, navegação maritima in
sufficíente, visa, excellentissimo senhor, appellando para o 
vosso patriotismo, solicitar os vossos bons a.uspieios na corre
cção dessa mal o que mais se oppõe ao desenvolvimenú> desta 
parte co Estado. 

A Associação Commercial deste munieipio em nome de 
todas as classes representativas, das elas.ses activas desta 
parte do Estado, commercio, lavourá e industria, represen
tadas abaixo pelas assignaturas dos seus mais ·eminentes 
membros vem, em concurso unanime de as:Qirações, solicitar 
de vossa construcção desse ramal f erreo, que representa para 
esta zona a solução. feliz. do problema commercial de maior · 
vulto .para os int-eresses êeste commercio e das industrias que 
se desenvolvem em Theophilo Ottoni. ·· 

E· como honroso socio que sois da Associação Commer
cial deste município, vimos pedir a benemerencia para nossa 
justa causa e o vosso generoso apoio a nosso pedido. 

Theophilo ottoni, 25 de junho de i9.20. 

Francisco Soares de Sá, presidente da Associação Com-
mereial.· . . 

Candido de Carvalb.o Senna1 vice-presidente da Assoeia.-
ção Commereial. 

Arthur Americano de Souza. i g secretario. 
Joaquim Ferreira Gomes. 2º secretario. 
Abel Jacintho Ganem, thesoureiro . 
.Salim Almeida Rodrigues~ procurador. 
A:dolpho Guilherme LOrentz, conselheiro. 
Bruno Marx, conselheiro. 
Manoel Joaquim Ribeiro. conselheiro. 
Frederico Marx & Filho1 negociantes. 
Hermam Marx, negociante. 
Turibio José Alvares, negociante. 
G. Costa & Comp., negociante&. 
Manoel Martiniano da Silva, negociante. 
Antonio de Souza' Figueiredo, negociante. 
Mussi Assir, negociante. 
Minervino de Castr~ Pinto, negociante. 
Bruno R.odolpho. pharmaceutico. 
Prates & Comp., negociantes. 
José Silverio da Costa, negociante. 
Quintanilha & Comp., negoeiantes. 
Raymundo Neves, negociante. 
Alipio Moreira, negociante. 
:Altino Barbosa, negociante. 
José Severo dos Santos, negociante. 
PedP'o Pungirum & Irmão, negociantes. 
Joaquim Ribeiro & Comp, negociantes. 

e. -Vo!. y.. SO 
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Francisco Xavier Ribeiro, arrematante da linha de cor· 
· rt?io para Figueira; 

Queiroga & Filho, negociantes. 
Mahmud Salim Ganem, negociante. 
João Casimiro Soares, negociante. 
João Pungirum de Castro Ottoni, negociante. 
Eloyno de ·Mattos, negociant,e. 
Alberto Lorentz, negociante. 
\Valdemar Raueh, fazendeiro. 
José Rod:rigues de Oliveira, fazendeiro. 
Vicente Rodrigues de Figueiredo, negociante. 
Salmem· & · FUho, negociantes. 
Santos Lopes & Comi,'.!., negociantes. 
Genero~o Gomes & Comp., negociantes. 
Egydio Gomés, negoCíante. . 
José Ferreira Ramos, negociante. . 
Francisco Bento- da Fonseca, negociante. 
Evaristo José Calazans, negodaµte. 
José Ferreira da Costa; negociante. 
Theodomiro Ferreira. Reis, negociante. 
Paiva & Irmão, negociantes~ · 
João Martins Prates, negociante. 
João- Vieira' Ottoni, eollector estadual. 
Altino Soares de Sª-, collector federal. 
José Ant'Onio Ribeiro, escrivão da oollectDria. 
Reynaido Ottoni Porto, advogado. · 
Jesuino de Freitas Noronha. escrivão de pa!. 
Joaquim José rla Costa Ramos, fazendeiro. 
João Soares da Silva Costa, pharmaceutieo. 
Agustinho Vieira de Mattos, secretario da Oa.inara: 
Antenor de b,igueiredo, advogado. 
José de Castro Pi!'es, promotor de justiea, interino. 
Leonidio José de Almeida Macba<io, fD tabellião. 
Tristão Ferreira. da Cunha. advogado . 
Raymundo Neves Junior, ru:Ivogado. 
Pedro de Oliveira Paehec.o. lavrador. 
Arnõ Schaper, negoci4nte. 
Dr. Lourenço Ottoni Porto, medico. 
Dr. Theodolindo Antonio da Silva Pereit'a, medico. 
Dr. Manoel Esteves Ottoni, presidente rla camara. 
Dr.. Nerval de Figueireáo, medfoo. 
Antonino Barbosa Senna, presidente do directorio. 
Dr. Manoel Pimenta de Figueiredot med!co. 
Antonio Jacintho Pimenta, eng~nheiro. 
Lourenço Porto NettG, guarda..,livros·~ , 
Agnello Sander, auxiliar do oommercio. 
Francisco Alves, empregado do commercio. 
Francisco Machado, empregado do commereio. 
Antonio de Castro Pires, empregado do. commercio. 
Arthur Kinupher, empregado do commereio. · · 
Carlos M;iglio, empregado do commercio. 
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Pecro Alexandrino Alvares, empregado do comm.ercio. 
Temistocles de Freitas Ribeiro, empregado do commercio. 
Arthur Senna. 
Claudinà Soares de Oliveira, fiscal da Gamara. 
Emilio Sausmikate, fiscal do distrieto. · 
.Torge Mussi Assir, empregado do commercio. 
Amphiloquio de Castro Lins, empregado do commercio. 
Pedro Andrade, empregado do commercio. 
Sebastião Prates, lavrador. 
Reynaldo da Silva Porto Primo, agricultor. 
J?omingos Pimenta de Figueiredo, empregado do com

merc10. 
Augusto Marx:, empregado do commer.cio. 
Alfredo · Kinupher, 8mpregado do commercio . 

. José Blanc, empreg3do do commercio. 
José Antonio Pimenta, empregado do commercio. 
Bernardino .da Silv:i Fernandes, p.harmaceutico. 
Amadeu Sá, pharmaceutico. · 
Eiviro Vieira Ottoni, 2º tabellião. 
Alberto Laender, fazendeiro. 
Elpidio José de Oliveira, escrivão do crime. 
João Gualberto Lorentz, negociante. 
José Martins· Prates, advogado. . 
Antonio Soares de Sá, delegado seccional. 
Reconheço verdadeiras as firmas supras e retro em nu

mero ce cem, do que dou fé. 
Cidade de Theophilo Otloni, 1 de julho de i92(). Em 

testemunho (L. M. r de verdade. -O tabellião. Leonidi'o José 
~e Almeida Machado Nihis. 

Continha tres estampilhas estaduaes de quinhentos réis 
cada uma.) 

N. 52 

Em obediencia ao disposto na. segunda parte do art. 137 
do decreto 3.454, de 6 de janeiro cie 19118, que manda consti
tuir primeira categoria á -classe dos praticantes, consideranc 
do-os por consequencia. titulados, o Governo expedirá aos 
actuaes praticantes de conductor de tr.em, de conferente, de 
telegraph.ista e de bagageiro da Estrada de :Ferro Central do 
~Brasil, os respectivos titulos de nomeação, ficando os mesmoii 
fU:nccionaios manutenidos UQS direitos de promoção, deco:r-
rentes da referida <lísposicão ·legal. Os emolumentos ~erão 
cobrados desde a data daquella lei, satisfeitas assim as exi
gencias da Fazenda Nacional_.. 

Art. · 137 do decreto 3. 454, de 6 de janeiro de 1918. 
«Os praticantes de conductor de trem, de conferente, de 

telegraphista. de bagageiro, que já o eram ao baíxar o de
C?."eto 8. 6i O, de 15 de março de 1911, que approvou o Regu-
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lamento para a Estrada de Ferro _9entr~l do m.:asil e que con
tinuam a exercer aquellas .funccoes, sao cons1der.ados co~o 
taes para todos os effeitos •. applicando-se aos mesmos a d1s
posição do art. i2i <lo citado regulamento •. A classe dos pra
ticantes constituirá. a primeira categoria.~ 

Sala das sessões. 2 de agosto de 1920 . - Viceute da C • 
Piragibe. 

N. 53 

Art. Os agentes dos Correios de 2•, 3ª e 4ª classes, para 
terem pos:Se e exercicío, são obrigados a prestar uma ~aucã~ 
correspondente a um semestre dos vencimentos e gratifica
ções. conforme a classe: podendo essa caucão ser prestada 
t.ambem em cadernetas da Caixa Economica Federal, na · the
~uraria das respectivas administrac;.óe§.. postaes e sub-aàmi-
nistrac.ões. · 

.Sala das sessões, 4 de agosto de 1920. ~- Norit'al Soares 
de Freitas. 

Nota - O orçamento de 19'05 continha essa disposição 
P.m o seu art. 20. 

N. 54 
Onde convier: 
Ficam equiparadas, para todos os effeitos, aos da ·eentral 

cio Brasil, todos os funccionarios da Estrada de Ferro Oeste· 
de Minas. -O Governo fica autorizado a. despender .a impor
tancia precisa para cumprir esta disposição. 

Justificação 
Trata-se de· duas estradas de ferro federaes - a Central 

e a Oeste. Não se explica porque razão os 1i.mecionarios 
·desta, dil•ector inclusive. recebem vencimentos menoI"es e · 
J.?'osam ·de outras vantagens tambem menores do que os da 
Central. Os prepostos da União, em cargos identicos, aqui 
ou am, devem sempre ter todos os direitos e vantagens que 
outros collocados em centros maiores. A: razão da. .differenca 
parece nascer do facto de ser mais ou menos recente o domi
pio da União sobre aquella via ferrea. Mas essa differença 
constitue já uma anomalia, que precisa cessar quanto antes; 
com a approvação desta emenda. ·. . ,. 

Sala das sessões da Camara dos Deputados, 3 de. a.gosto 
de 1920. - Albertino Drttmmon~. 

N. 55 
· :- Fica revogada a disposicão .constante do art. !32, n. VII 

e seu paragrapho unico da lei n. 3.089, de 8 de janeiro de i9!6 
n!l pat·te relativa ao augmento por decurso de tempo de ser
viço ou aceresoimo de vencimentos1 respeitando assim o di-
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reito dos -empregados que estiverem no goso dé gratifica
ções addieionaes. 

Justificação 
!Esta emenda encontra plena e completa justificação nas 

duas sentenças e pareceres annexos. 
Sala das sessões, 3 de agosto de i9f20. - Teizei:ra 

Brandõ.o. 

Denunciando ainda mais claramente a. retroactividade do 
art. 36 da lei de !912, o integro juiz Sr. Dr. Raul .Martins, 
em sentença proferida sobre caso equipollente, assim se ex-
press;i: . 

«Quando o pensamento de se~elhante disposição fosse 
mesmo, como pretende a· ré, equiparando a expressão goso 
á percepção, excepcionar apenas da supllressão decretada as 
gratificações já. reconhecidas pela autoridade administrativa 
e que· passára a ser percebidas pelos funceionarios, não ha
veria de modo algum como ella prevalece nesta parte por 
causa do seu effeito retroactivo, á vista do ·preceito formal 
<lo art. H, n. 3, da Constituil}âo Feàeral. . 

. Na verdade, segundo a Iicção dos mais abalizados auto
res, é adquirido todo o direito que resulta.. de um facto ido
neo a produzil-o em virtude da lei do tempo em que foi esse 
facto realizado, si bem que a occasião de fazel-o valer não. 
se tenha apresentado antes da actuacão de uma lei nova sob 
,_, mesmo facto, isto é, · todo o direito provindo <le um facto 
juridico já suecedidoi mas ainda não 1'eito valer em toda a 
sua extensão, não consummado, que existe apenas como· po
der - in potenza - e dahi a districção vulgar entre o di
reito adquirido e o direito consummado. (Gabba - Th.. deUa 
Tetroact. del!.e le(Jgi; Maz2:oni - lnst. di dir. civ.). Todas as 
vezesr observa Duarte de Azevedo, que a lei estabelece um 
facto de que decorrem consequencias jurídicas, que se tenham 
ou não posto em movimento, ba offensa de direitos adqui
ridos se de faeto se reputa alterado pe1as disposições da lei 
nova. (Oon.trO'V. juric., pag. '51.) · 

· Acção ordinaria - Autores, José Dias Ferraz de Souza e 
outros; ré, a l':'nião Federal. 

Vistos, etc. - Allegam os autores;-, funccionarios da Es
trada de Ferro Central do Brasil, que, assegurando-lhes o 
decreto n. 8.6!0. de f5 de novembro de 19H, em seu art. 63, 
a direito a uma gratificação s.ddfoional po .. , tempo de effe
ctivo exercioio, considerada como parte integrante dos ven
cimentos ou sala.rios, e variavel entreJO % e 40 o/o, lhes tem 
sido negada a percepção sobre os acvresciinos. resultantes de 
promoções que teem merecido, sob , o titulo merecimento, de 
que a lei orç'Rmentaria n. 2.544. de i.912, Sll.PPrimira essa 
"Vantagem, garantidos apenas os direi.tos dos funeciOnarioiõJ, 
que della já gosavam, e de que a lei 1:1· 3.089, de 19i6, mais 
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bem esçlarecia o pensamento do legislador, prescrevendo a 
sua limitação ao ·quantum percebido e a prohib1ção de ser au
gmentada, quer pel.o decurso do tempo, quer por alteracõe~ 
de tabellas de vencimentos ou accessos regulares. Preteni:iem 
os autores que, pór offensivas ao principio consagrat.i.o no 
art . 11, n . . .3 da Constituição Federal, sejam julgadas inappli
caveis aos reclam._antes as disposições contidas nas refer11ias 
leis no tocante ao assumpto, · e que se lhes pague a dif ferençu., 
a que se julgam com direito pelas promoções que tive1'am, 

. a partir de i9f3, com os juros de móra é custas. 
Defende-se a ré, oppondo .. os fundamentos de decisão do 

Tribunal de · Contas, junta em cópia a :fls. 51. Estavam O!S 
autos arrazoados por ambas as partes,quando appareeeram ou
tros interessados disputando a qualidade de assistentes no 
fu~. ' . . 

· listo posto: - · E attendendo à que não é de se apreciar, 
n~sta. ínstancia, ó objectivo do pedido de fls. 56,. pol'quanto, 
já se achavam os autos em termos 'de subirem á conclusão 
para o julgamento, quando surgiram esses novos interessa
dos. Estendido o coneeiio da assisteneia aos . que teem di- · 
reitos identicos aos dos autores, para que possam, no mesmo 
processo, vel-os apreciados e decididos, presuppõe que -~ in· 
tervençâo se verifiqtle em. tempo de poder o pedido ser con
testado, jurado e discutido, o_ que não seria possivel depois 
das allegações finaes. · · 
. De· meritis: - Attendendo a que, adquirido por um funo
cionario, de .accõrdo com a lei vigente, ao tempo em que a 
eondicão exigida se completou, o direito a uma gratificação 
addicional, fixada. em dada porcentagem, não póde a legisla
tura, sém offensa ao preceito contido no art; H, n. S, da 
Constituição da Republica, impedir a sua percepção ou re-
stringil-a. · 

Applicado esse principio á espeoie dos autog, é inrh~
cutivel que, em relação aos .autores, Eli lhes n§.o cabe recla
mar o goso ou peroepcão de percentagem sob taxas, maiores 
ào que as que lhes competiam ao ser promulgada a lei nu
mero 2. 5U, de 19f 2, lhes agsiste o de pretenderem que in
cidam sobre os accrescimos, que teem alcançado em virtude 
de promoções. A vantagem deferida, por terem os autor(lS 
attingido a ·determinado tempo de serv1co, é de uma percen
tagem sobre os ven~imen~s que. perceberem, e não de uma 
quota certa e invariavel sobre os que lhes eram pagos, quando 
della se fizeram titulares. . Com a revogação implícita do .ar-. 
tigo 63, do dec.r·eto de 19U, ·era livre ao leg~slador impedir 
que novas gratificaç·ões fossem concedidas ou -que . suas taxas 
se e.levassem, porém, nunca prescr13ver que as. Já. de~eridas_ C!U · 
em termos de .o serem soffressem qualquer lmutacao, suJe1-
t2ntlo-as a condlções que desnaturavam o seu~aspecto . . . 

Por estes fundamentos, julgo em par.te pro~edent.e a . 
acção para. o effeito tão sómente de considerar mapphca
vel ao~ autores o topico do para'grapho unico do art. 132 da 
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lei n. 3 .080, de 1916, que prohibiu a incidencia daS"· grati
ficações addicionaes, .5obre os augmentos de vencimentos por 

_ alteração de tabella ou a.ccessos, e de ·condemnar a ré a pa
gar as differe.nças que lhes competem, como se liquidar na 
execução, com o~ juros d~ móra. 

Custas em proporçãa-. 
Desta decisão appell~ ere-o(ficio, para o Egregio Supre

mo ·Tribunal Federab. 
Districto Federal, 31 de outubro de 1919. - Octavio 

~elly. · · f 

(Diario Offi;cial, n. 32, de 7 de fevereiro de 1'9'1.8, pagina 
n. 2. 012. Resolução do Tribuna! de Contas: . 
_ ~N. 1,a de ~; ~r~dito de 12 :7S8$, ao dito Thesouro, para 

pagamento, á conta da verba 23\ de 1918, de vencimentos a<.) 
profesrnr do extincto curso a.nnexo da ·Faculdade de Direito 
do Recife,, Dr. José Bandeira de Mello ~-

Foi proferido o seguinte despacho: . e . . 
<r:O art. 36 da: lei n. 2. 54·4, de 4 de janeiro de i 912, de

clarou· supprimidas nas repartições subordinadas ao Miniiste
rio rla Viação (; Obras Publicas as gratificacões addicionaes em 
razão do tempo de serviço ;.._ resalvando aos funccionaríos 
a.ctuaes aqnellas em cujo goso se achavam. 

Sem duvidat em virtude desta resalva continuaram as 
1eis de -0.espeza a proverem de credito as · gratificações dos 
Correios, Telegraphos1 Estrada de Ferro Central e quantos 
naquelle Mini~terio ei:;tavam no goso de taes gratificações. 
. O art~ rn2, nL VII, da. lei n. 3.089, de & da janeiro de 
!916, generalisando o .preceito p_rohibitivo dll! lei de 1912, es
tabeleceu a suppressão de todos os dispositivos que per
mittem o abono de gratificações addicionaes por tempo de ser-

' vico, respeíta.ndo os direitos dos funccionarios1 administrativo~ 
que della já gosavam em 31 de. dezembro de 1912, em que a 
esse tempo tenham preenchido as exigencias· Iegaes, para della 
gasarem. 

O dispositivo foi além e estabeleceu a limitação . do 
quantum das gratificações ao que já percebiam os funcaio
~arios, e não permrttiu que fossem augmentadas nem por de
curso de tempo, a contar daquella época, nem pelo augmento 
dp, vencimento, por alteração da tabella de vencimentos, 0·1: 
por promoção do fm1ccionario. Affigura-se, perempto:ria a 
disposição . , . 

RP.sta, -porém, apurar si asserntado o direito ás gratifica.
ções addicíonaes em actos Iegislativost e fundado em acto~ 
e~peciaes, é conf arme a indole do nosso direito administrativo 
e a lormação juridica do nosso orçamento - a despeito de 
procurar-Sé imprimír o cunho de dispositivos de· direito !Ila
terial a muitoi:. dos ·s;us preceitos - revoga~ ·.oos orçamentos 
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- que na ausencia outra cousa nãÓ são mais do que fórmulas 
de autorizaçã-:i para dar provimento aos serviços publicas 
organizados e não para, crear e modelar novos - os actos gr
ganicc;s de servícos constituídos. 

O proprio CoI4,oresso entendeu não empresta~ ao postu-
. lado orçamentario mais accentuado vigor do que na realidade 

tem, tanto que votou os creditas para o pagamento <le taes 
gratificações - como consta das tabellas explicativas - das 
de distribuicão de ereditos ,_· nos orçamentos posteriores a 
1915 e, o que mais é, não reproduziu o dispositivo prohíbitorio 
- quando, no entantQ, revigorou outros, como se v~ nos arti
f.iOS 120 da lei n. a. 232, àe' 5 de janeíro de 1'S1i 7, e nos artigo!! 
172, 182, 188 e 210, da lei n. 3. 454. r;te ô de janeiro de 1918, 
11~0 · jll:lg_ando o legislador cp_m f orc,a sufficiente para revalidar 
d1spos1çoes ammas os preceitos geraes com que empresta du
racãu aos preceitos que não entendem com o orçamento da 
'i.'"eceita e a fixação da despeza. · 

Accresce, assim; que não ·está. revigorado o dispositivo do 
art. 132, n. VII, da lei n. 3.089, de :19:16. 

·Registre-se a diskibuição do credito. 
Foram votos vencidos ost· dos Srs. Miniistros Pedro Soares 

e Alfredo Yalladão, por não se achar provado que o referido 
lente tenha feito jús á gratificação addícional., 

N •• 52 
Onde convier: 
Os fieis de thesoureiro da Administração dos Correios do 

Estado <io Rio de Janeiro ficam equiparados em vencimentos 
aos fieis <le thesoureiro da Direc_toria Geral dos Correios, no 
Distrieto Federal. 

Sala. das sessões, 2 de agosto de 1920. João Gui-
maráel.: 

N. 53 
Onde ~onvier: 
:Art. Ficam equi!I)arados para todos os ed'feitos aos 

funccionarios da Directoria Geral dos Correios os actuaes 
funcoionarios das diversas administrações de 1 a. classe dos 
Correios. · 

Sala das sessões, 2 de agosto de 1900; -· Norivai Soares 
de Freitas. - Albertino Drum.morn.d. 

N: 6-i 
Onde convier: 
Verba H~· -. ln3pectorfa Federal de Navegacio: 
Ficam equiparados os vencimentos dos ehef es de secção 

da Inspeetoria Federal de Navegacão aos.,.dos chefes. de secçâ<> 
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das inspectorias f ederaes <las Estradas, de Obras contra as 
Seccas e de Portos, Rios e Canaes, sendo para esse fim au
gmentada de 14: .'i00$ a <lo tacão da consignação <Pessoal> da 
verba 12ª do orçamento -da Viat;ão: . 

Justif!Cação 
.$ 

Conforme se verifica do confrooto d-os· respeetivos Te
gulamentos, os ehef es de seccão de todas as inspectoriag acima 
citadas teem funcções e encargos inteiramente identieos. 
apenas diff erindo nas attribuiçtf es especiaes de cada um, de 
conformidade com a. natureza dos serviços de que se acham 
incumbidas as mesmas reparti~es, que se eQUi!Valem em 
1mportan.cia na a<lministracão publica. 

Sala das sessões, 30 de julho de t 920. - . A. }1uab'e
ge8iló . 

N. 55 
Onde convier: 
Os funoeionarios postaes e radio-telegraphistas do Estado 

do Amazo:Q.as a Territorio do Acre serão incluidos no numero 
dos demais funccionarios da União, que gosam da regalia d-e 
gratifica~ões addicionaes já estabelecidas em leis or<Mnarias 
e orçamentarias. 

Sala d-as sessões, 2 de agoeto de 1920. - Eph.lgenio de 
SaUea. - Monteiro de Souza. - DoMJal Porto . - Antonio 
Nouuefra. 

·Emenda: 
N. 156 

A' verba 2ª. no sub-titulo Sub-AdministraQão dos Cor
Teios de Campanha, onde se diz: Paraizopolis, un;i· carteiro a 
600$, diga-se : um carteiro a 840$000. < • 

Sala das sessões, 3 de agosto de !920. - F. Paoliello. ~ 
Americo Lopes. - Moreira Brandão. - Jayme Gomes. ~ 
Alao,. Prata. - Ante1"o Botelho. 

N. 57 

Substitua-se a tal:iel~ da sub-eonsignação Pessoal da 
Sub-Administração doe . Correios de Uberaba pela seguinte:· 

t sub-administrador • • • • . . . . . . . • • • • • • • •. 6 :000$000 
t contador. • • . •. . .. . ...• ~ . . . . . . . • . • • • • 4: 800$000 
f thesoureiro (inclusive ·400$· para que-

bras ·. ~ .. . . .. . . .. . ......... ·· ............. . 
i fiel de thesoureiro (inclusive 100$ para 

quebras) . . . . .. . ~ .. . ......... · · · · · . · 
t chefe de se·coão . . . . ! . •••••• • ••••••••••• • 

4:500$000 

2:i00$000 
. 3:000~000 
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t official . . • . •• •...•.••. . . . . ... .....• . 
1 porteiro.. . . . . . .... . .. ... . .... ..... . . 
·t am.anuense. . . . . . .. ,, .... . ..... . .... . 
3 praticantes de t • classe a 2 :20Q$ .•..••• . . 
3 ditos de 2ª cla.sEie a 1 :800$ . • . . ........•.. 
3 carteiros de 1 ª classe a 2: 400$ ..... . .... . 
2 dito_j_de 2ª classe a f :800$ • ..... . .• . .•• . • 
1 serft!'ftte, diaria de 3$500 . . . . . .. .. ... . 

2:800$000 
2:400$000 -
2:600$000 
6:600$000 
5:400$00-0 
7:200$000 
3:600$000 
i :277$500 

52:277$500 

Sala das sessões, a de agosto de t 920. - Alaor Prata.
Val.domiro de Magal.hães. - Mello Franco. - Jayme Gomea.· 
Va: de Mello. · 

A emenda supra não visa. sinão e9,µiparar aos venci~ 
mentos dos funccionarios da sub-administração de Ribeirão 
Preto os da sub-administração de -Uberaba, que é sabida-. 
mente, uma cidade onde o custo da vida é muito elevado. 

N. 58 
' . 

A' verba 21. - Correios.: 
Adminietração dos Correios do Estado de Minas GeraeS

Barbaeena - diga-se: 

2 praticantes a 2 :200$ · ...... ... . ......... . . 
4 carteiros a 2 :200$ . . .•...•••• . •.••• . • . . 
2 serventes . . . . . . .• . . . . .. · . .... . ...••. . 

4:400,000 
8:800$000 
2!555$000 

Sala das sessões, agosto de t920. -. Jo.r;é Bonifaclo. 

N. 59 

Art. Ficam equiparados os venoimentos dos fieis de 
thesoureiro da Administração dos Correios do Estado do Rio 
de Janeiro aos dos fieis do thesoureiro da Directoria Geral 
tios Correios. · 

Sala das sessões, 2 de agosto de 1920. - Norival Soarei 
d~ Freit~. . 

N. 60 

F ica elevada á 2• classe a agencia postal de Jaquari
tinga, no Estapo de S. Paulo. 

. . 
Sala das sessões, 6 de agosto de. 1920 . - Alberto Sa.1·

mento. - Cesar L. de Vergueiro. 
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N. 61 
Verba 2- - Correios - Vencimentos: e gra.tifieações di

versas: 
Onde se diz: "agéntes, ajudantes e thesoureiros, etc.>, 

accrescenf.e-se: ~Et,Juiparada, dentro da respectiva verba, para 
todos os effeitos, a agencia do largo de S~ta Rita á da Ave ... 
nida Central. · · 

Sala das sessões, 31 de julho de 1920. ·- Vicente V. Pi
raoibe . 

·N.·62 

E ' o Governo autorizad.o a organizai' o serviço de av1açao 
mercante, podendo para esse fim, abrir credUos até réis 
2.000:000SOOO. . 

Sala das 8essões, 2 de agos-to áe 1920. -Alvaro Bapti&ta. - . 
João Pernetta. · · 

N. 63 
A' verba S-: 

. Revisão da rede : 
Eleve-ae a -verba total a J>.000:000$, sendo 2.000:000$ 

para pessoal e 3. ooo : 000$ para. material, a·fhn de estabelooei.c. 
nova.8 canalizações nos bairros do Leblon e Gavea e nos sub
urbios servidos pela Estrada de Ferro Central do Brasil,. Linha 
Auxiliar. Estrada de Ferro Rio d'Ouro e Estrada de Ferro 
Leopoldina. · 

Ric <ie Janeiro, 5 de. agasto de i.920. - Paulo de Frontin. 

N. 64 
O Governo da Republica despenderá até 500: 000$ co~ a 

in~t.allacão, annexa ao Telegrapho Nacional em Bello Hori
zonte, de uma rêde pneumatica para correspondencia. 

lu.stificação 
. -

· A .. cidade que o louva.vel esforço mineiro ·levantou rapí .. · 
damente para sua nova capital, tem conseguido, como é na- .. 
tural, um desenvolvimento espantoaamente .cresçente, emi- . 
nentemente admiravel aos olhos de todos que lhe ·se.bem a 
idade. . -

O movimento . diurno, a . arborização invejavel das suas 
ruas e a heilesa destas exigem um serviço de corel'l".;~nicaçôes 
subterraneas, alétri de. que o seu movimento . commereial jâ 
pede um processo de correspondencia mais rapido, de menQ$ 
custo e sigilo garap.tido. · · :· 

Ora, o custo da construoção ~e uma ·casa de foro&. • para 
as linhas pneumaticas, . de .que ~ cida,de . carece, não ex-0ed~ de 
35 :0-00$000 . As bombas,. (l~parel_hos, tubulaoões; ~iwessor.~o!, 

' · 
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apparelho transmissor e receptor, assentamento de tubos, etc., 
devem attíngir (preço maximo), a 420 :000$000 . Os serviços 
eventu~es, eo.mo remoção e reconstruc0ão de passeios e cal
çament.o, 45 :ú00$000. Isto é, um total de 500 :000$000. . 

A economia de pes3oal e de reparos, em proveito da 
União e de tempo; em favor do publico, asseguram a vanta
gem do sP.rvic:o e garantem a approvac~o desta emenda. 

Sala das sessões, 3 de agosto de 1920. - Albertino Drum
m.ond. 

N. 65 
Onde convier: 
O Ge>verno fica autorizado a crear o cargo de almoxari .... 

fado da Administração dos Correios de Minas, com o venci
mento de seis contos annuaes. direitos e deveres já compre
hendidos· no regulamento em vigor. 

Justificação 

Desde a administração Franci3co Brant. em successivos 
relatoric;is, tem sido pedida a creacão deste cargo. 

Sala das sessões, 6 de agosto de 1920. - Albertino Drum-
mond. · 

N. 66 

Accrescente-se onde convier: 
Ficam creados dous logares de praticantes de 2" classe, 

e um de servente na agencia postal de Arassuaby. 
Sala das sessões, 4 de agosto de 1920. -- Manoel Fulgen

cio. - Affranio de Mello Francn. - Honorato Alves. -· 
Edgarda do, Cunha. 

N. 67 

Para quatro carteiros, respectivamente para as agencias 
de Fructal, Ituyutnba, Monte Carmello e Estrella do Sul, em 
Minas, a 840$, 3: 360$000. 

Sala das sessões, 3 de agostc de 1920. - Alaor Prata. -
Valdomiro Magalhães. - Jayme Gomes. - Vaz de Mello. 

N. 68 

Fixa a despeza do Minisierio da ViaCJão e Obrag Publicas, 
para o exercicio de i 921 : 

Verba 12ª - Inspecto:ria Federal de Nav.egação: 
Pessoal: - Em vez de 262:975$, inscreva-se 273:175$, ou 

uma differença de 10:200$ para pagamento de dous fiscaes 
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regionaes, um de 2ª classe em Corumbá., com o vencimento 
annual de· 6 :000$, e outro de 3ª classe em ~toya, perce .. 
bendo, annualmente, 4 :200$000. 

Justificati-vo. \ 

O-decreto n. 14.050, de 5 de fevereiro do eorrente allllo 
que remodelou a Inspectoria . Federal de Navegaeão, oreou 
fiscaes em todos os portos prinoipaes da costa do Brasil, para 
attender aos servicos· de navegação na · parte referente ~ 
Ministerio da Viação, e nos principaes portos fiuviaes. como 
em Manáos, .Thereziua, Joazeirot Pirapora e · Porto Alegre. 
Deixou, porém, de considerar o porto de Tutoya, no Mara~ 
nhão e que serve aos Estados doPiauby e do Maranhão, e o 
de Corumbá, em Matto Grosso. · · 

A emP.nda corrige esta lacuna. Os dous portos que- não 
foram com emplados, são· portos de i.Diportante movimentp 
cemmercial, frequentados por companhias subvencionadas. 

Serão os unicos de ·suas classes - maritimo e fluvial -
que não terão f isea!ização, que em qualquer delles é tio in
dispensavel .como em qualquer dos demais> e mesmo mais de 
que em alguns .dos contemplados, porquanto ambos são por
tos terminaes de linhas. emquanto que ou~oo são sómente 
portds de escalas. · · 

Camara dos Deputados, 3 de agosto de !920. ~ Ar11'..anàQ 
Burlamaq11.t., 

N. ·69 

Ao art. t•, verba 2ª (Correios), rubrica ·cAdministraoão 
àcs Correios· do 'Estado de Minas Geraes - Pessoab, stib"' 
rubrica cLeopoldina:>, · em vez de <um carteiro 960$>~ diga·se ;: 
cdous carteiros,. 1 :920$000>.' 

·-
: A emenda vi~a restabelecer o numero de ca.rteiros · qge 
havia na cidade \'; indispensavet;. ao seu movimento poatãl. 

Sala das sessões, 3 de agosto de t920. - ilHbeiro Jun-. 
queira. · ·· 

Aoorescente~se onde convier: .. 
Para mais um carteiro na . agencia postal da cidade. de 

Taquâritinga, em S. Paulo, 900$000.. ' 

Sala daa · sessões, 3 de agosto de ·t 920. ..-.. Alberto ·Sar~ 
mento. 
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N. 7i 

A' verba 2', uo sub-titulo ~sub-Admini!::tracão dos Cor-
1·eios de Uberaba~ - Onde se diz «:Passos. um carteiro,., diga
se: <Passos e Patos, dóus carteiros, a 840$000:zi.. 

Sala. das sessões, 3 de agosto de 1920. ·-- F'1·ancisco 
Paolidlo. - JaymP- Gome.~. - Jloreira JJrmulão. - .-1111.1.'l'it:u 
Lopes. - .4.la<)I' Pr<tta. 

N. 72 

Ao orçamento da Viação - Correios: 
Para um carteiro na agoocia da cidade do Pecanba (l\li

nas) ~ 960$000. 
~la das 

Cunha. 

N. 73 

A' verba 2•, no sub-titulo cSub-Administracão dos Cor
reios ·.de Campanha> - Onde se diz cseis carteiros>, aecre
!OOntem-se mais dous, sendo um para Ayuruoea e <>Utro 
para Baependy, elevando-se a ver.b~ total de 5 :040$ para 
6:720$000. 

Sala das sP.ssões. 3 de agosto de i 9.20. - Antero Bo
telho.·- Francisco Pauliellu. - Am.:C1'ico Lopes. 

N. 74. 

A' verba 2ª, no sub-titulo ~Sub-Adm!nislraçiio dos Cor· 
1·eios de Uberaba> - Onde se diz csete carteiros, sendo um 
para ca<ia agencia a 840$·>, diga-se: «nove carteiros:>, ele
vando-se a respectiva verba a 6 :720$, sendo a diff erenca 
para um cart.eiro da agencia da cidade de Guaxupé e outro 
para a agencia da cidade de Patrocinio. 

Sala das sessões~ 3 de; agosto de 19~0. - Franci~co 
PàolieUo ,··. - Moreira Brandão. - Americo Lopes. - Juume 
Gomes. - Vaz de lilello. 

N. 75 

A' verba 2ª, no sub-titulo «Sub-Admin.istrncão dos Cor-
1·eios de Campanha> - .Onde se diz e.seis carteiros a 8~0$:t, 
diga-se: cseie carteiros, sendo um para a agencia da ci{fade 
de Jaguary>. alterando-se a verba para 5 :8&ol';OOO. 

Sala. das sessões, 3 dP. agosto de f920. - MOTeira Bran
dão. - Frmzciscp Paoliello. - A merico Lope:. 
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N •. 76 

Onde convier: 
A commissão administrativa do porto de Amarração eom

pôr-se-ha do seguinte pessoal: 
. . . ' 
Um engenheiro ajudante oom .categoria de engenheiro-

.chefe; . 
·· Um engenheiro de segunda classe; 

Um escripturario de primeira classe; 
Um escripturario de terceira classe; 
Um continuo; 
Um servente. 
Tirado o pessoal technico do corpo de funccionarios da 

Inspectoria Federal de Portos, Rios e Canaes, com os venci
mentos qoe ihes competir, des'fale:ados das verbas respectivas. 

Material-Dragagém e rectifieação do rio Jguarassú, c:Pe8-
soal> e ~Material>, augmente-se doe 50:000$ ~ 200:000$000. 

Justi(icativa 

Pelas instruccões appro:vadas· por portaria de 1 t de junho 
de 1915, o .pessoal do quadro das obras do porto de Amarração 
vinha. send<> dirigido por um conductor de primeira ·classe,. 
que· s~ja dito de passagem nem teehnico .era, tendo eomo .au-
xiliar um · terceiro . escripturario. , 

A commissão administrativa ·do porto de Amarra.cão é 
assim a ti.nica que não tem ·como chefe um !)rofissional. 

· !t- emenda corrige esta anomali~ e como está prevista, 
tanto a construccão do referido .porto como o inicio desde Ja. 
das. obra.s de dragagem e rectifieação ·do canal de Jg'u&ra8sú, 
obras de caracter indubitavelmente technico, que veem faci
litar as communicacões entre Parnahyba, porto fluvial e 
Amarração, seu .porto maritimo. · , 

Torna-se necessaria que a sua direcção caiba a .pessoal 
de iooiscutivel idoneidade profissional. · . . ·. . 

A inclusão de um continuo e servente. nem merec·e .jus
ti!icac!o por . não ser possivel que uma· repartição publica, 
:por menor que seja, não tenha empregados , que .cuidem .do 
seu asseio e sirvam aos servioos internos e externo~ da mesma 
repartição. - . 

O accreacimo da verba .para os serviços do canal de Igua-. 
rasst~ Justifica-se .pela eleyação de todos os precos .e ~ce8-
eida.de de fazer a obra com presteza aproveitando o ·Periodo 
de estiagem do rio P~ahyba; o que sómente p6de F.e.. .. :f;;.i;;., 
com p-ss80al numeroso dirigido por teehnico. _ . 

Sala das sessões, 4 de agosto de 1920. ~ Armando- Bur-
lamaqui. - Pires Rebello. - João Caõral. .. · 
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N. 7i 

Fica mantido o n. IX do arL 53 <lo orçamento vi:;entc., 
assim concebido: 

(l,A organizar com os aàdidos technicos co~missões para 
procederem a estudos que forem julgados ute1s e necessa
r1os, sem outras vantagens além das que tiverem como ad
didos excepto diarias.>. 

Sala das sessões! agosto de 1920. - Bento Miranda. 

N. 78 

l<"'ica o Governo autorizado a entr·ar em accôrdo com a 
Camara 'Municipal de Lavras, Estado <le Minas Geraes, para 
o fim de transi'erir-lhe, por venda ou arrendamento, a linha 
de. bonds electricos, da ·Estrada de Ferro Oeste de ·.Minas, na
quella cidade. :f> 

Sala das sessões, 6 de agosto de 1'920. - Zoroastro Al ... 
tiarenua. 

N. 79 

Art. :1.º Para conseguir a reducção das respectivas tari
fas· eslabelecendo clausulas especiaes, para serviço officiaes, 
<le despezas preteridas e de fim de anno, fica o 
Governo autorizado a rever o contracto da .Amazon .Telegraph, 
·Podendo encampar essa empre-.la se julgar opportuno uni
ficar a linha nacional telegraphica. 

Rio, 6 de agosto de i92.0. - J. E. de ·Maceito Soares. 1 

N. 80 
Onde convier: 
Art. Fica o Governo autorizado a ceder gratuitament~ 

:'i Municipalidade de S. João d'El-Rey, Estado de 'Minas Ge
raes, uma faixa de tcrerno de propriedade da União, nos 
1'undos do predio em que funccionavam os eBcriptorios da Es
trada de Ferro Oeste de Minas, para a abertura de uma rua.· 

Justifi.cação 

A rua, a que se refere a emenda já está em grande parte 
aberta, ·havendo os proprietarios dos terrenos que ella atra
vessa feito dos mesmos cessão gratuita á Gamara Municipal. 
Resta, para conclusão do serviço, um trecho de . tererno da 
União, 'QUC a emenda ·manda ced·er, para tal fim, á Muni
cipalidade. -"" OdiJon d(: Andrade. 
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X. 81 

E~!E~DA .N:fo .ACCEIT.\ POR TRATAR DE ASSUMPTO DO ORÇAMEN1'0 
DA AGRICULTURA 

F'ica o Poder Exeeuti:w1 autoriza<lo: 

1, a auxiliar o reparo d~ antigas e construccão de nova~ 
estradas de rodagem, po<lendo despender, por · kilometro, as 
seguintes quantia!5: 

Até GOO$. com o r(>paro d~ antigas estradas de ierra; 
Até 1 :000$, com a ~onstrucção de novas -estradas de 

le1•ra; 
Até -í.:000$, com a. conslrucção de· estrada cujo leito seja. 

preparado com barro. e ar~ia, pedregulho e cascalho; · 
Atê 15 :000$, com a construcção de estrada mac-adami

zada. 
II, o auxilio sõ será concedido quando s~ · t.rat&r de re

paro ou e!Onstruc·~ão fisc.alizada pelo Govet·no Federal e sua 
prt'~viH aulorizaçã·o, com determinação de largura, e:rtenção. da 
estrada e matenal a empregar na construcção ou reparo; 

UI. o auxil~o será dado em apolices de juro de seis por 
cento annual, rara· cujo serv\ço de ,juros e amo1·tiza<;ão será 
applicado o imposto de - viação. - A?·tht~1· CoU,a.res Morei:ra.1 
- Barbosa Gon~~oZ.Ve·s. - Di.miinyos Jtlascarenhas. - Rodri
gtie~_Machado. - Cwiha Machado. - Cesa.r Verouei-ro~. 

í'G' ·SESS.~o. E'.\1 n DE AGOSTO DE 1920 

PRESIDE'NC!A 00 SH. DUE:-<D DH:\:N'u,1of Pl\ESIDE~'J'f;; 

A 's J:-1 horas oompareeem os $r1'. Bueno Bmnd;io. 'Octa
cHiO de .:\lb11que'rque, Co:-;la Hego. Dnrval 1Pot'LO, Antonio No
gueira, Diouy::;io Bent.~$. fü.•111.o Miranda. Pl'ado Lopes, Ro
.dT'igu~~ Mat•.harlo~ Armando Burlam;,qui. Marinho d~ Andrade. 
Tliemaz Rodri;ucs, Thomaz Aceioly, o~ot·io de Paiva, José 
Augu~to, Cuuha Lima~ ~imeão Lt>al. Gouzaga l\faranhão, Edu
ardo 'l'uvarcH, Gervasiu f.'ioravant.e, Alexandrino da . Rocha, 
Pm.'eira 01' Lyrn, .Julio c:ln 1\l"lln, Luiz ~ilvcira, Rodl'igues Do
L'ia, De0<.lato Maia, Lroneio Gall'iio. Arlindo Leone. Elpidio de 
.Ml1~L(nHa. Eugeuin 'J.'oul'inho, Hdlor dP- F;ouza, Paulo de Fron-
l.in. l\foudc~ Tavarc::;, 1\fario de Paula. Augusto de Limai Al
hp1·l.ino Drununond. Francisco Valludares, Gomes Lima, Lan
dulpho de l\Iagalhães, .Odilon de Andrade, Zoroast':ro Alva
renga, i\for'eira Brandão; Raul Sá, Francisco Paofielto, Manoel 
F11lgcncio, Raul Cardoso, Salles .Tuniar, Carlos· Garcia; · Fer'
'.reira Braga, Cincinato Braga,- José, LÕbo~ Carlos de Campos~ 
Arnolpho Azeycdo, Ramos Caiado, ,Ayres da Silva, . Olegario. 
'Pinto, Pereira· Leite, Luiz Xavier~ 'Pereira de Oliveira, João 

e. -:Vol. v.: .... 5t.. 
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~;rnplício, >rai·i::al de Escobm·. ?\abuco de Gouvêa, Domingos 
:~ta ~car('nhas f'. J::arbo::;a Gonr;ah;es ( f>·~) . 

O Sr. Presidente - A lista de presenca accusa o com
parecimento de 64 Srfi. Deputados. 

Abre-se a. sessão. 

O Sr. Costa Rego (supplente, servindo de 12• Sec7'tt4rio) . 
procede á leitura da acta da sessão antecedente a qual é IJ()Sta 
cm discussão. ; ... , ... ~ } 

o· Sr. Paulo de Frontin ·~ ·; {sobre a acta) -· Sr. Presi
dcnt e, ped1 a palavra para ::;ubmetter a V. Ex. uma pondera.
'.il'i.O a resneito de emenda que off ereci ao orcamento ·da Via
ção. e quê vejo, com o n. 63, entre as rej~it&das pela Mesa, 
em consequcncia de a ellas Re oppor o RP,g1mento. 

Creio que essa recusa proveio de uma. circumsta.ncia. em 
que não me cabe respon~abilidade. Realmente, a denomin~
ção que appliquei ao ?.ervico visado peja emenda. não é a 
mais correcta, quando fal lo cm -tRev1sac da Rêde-.; mas o 
certo é que eu não podia deixar de acompanhar a tabella ex
plicativa do or~amento. Aht, de facto, na verba 8" «Repa.rti
t.;ão de AguaSl, vem a denominação geral de cRevisão da 
·~de> /,incluinr,lo: «Novas canalizações, acquisiçã.o <ie- pr,oi
priedades que interessem. o abastecimento, construeoão, re
construccão e reparos de reprezas e pequenos reserva.torios, 
reconstruccão de cal1;amento, etc., decomposta a consi
gnação em Pessoal e Material. sendo . 550: 000$ para o pri
meiro e 750 !000$ para o segundo. 

A emenda que formulei foi no sentido de se elevar este 
total, de L 300: 000$ a 5. 000 :000$000. E a razão justifica-
1.iva do augmento é a neccssídnde de se levar a. rêde de cana
lização aos bail'ros novos, q1Jn estão sendo creados no Dis
trioto Federal, o que trará como consequencia a elevação da 
receita. proveniente das taxas das pennas de agua. que terão 
de s~r concedidas. 

Ninguem ignora que hoje ha grande insufficiencie. de 
babitacõeR e que se não podem edificar ·PI"edios novos, sem 
que elles lenham o g·ozo da 3gua, o que ~ ainda mais eviden
temente imprescindivel que o da illumínacão. 

Fo1 po1• i!5so que off ereci a emenda alludids.: e pedil"ia 
a \'. Ex. que, f ornando <'m con~ideracão o que acabo de dizer 
consen.t.is~c r·m Ql!C ella fo8se su,jeita ao esludo da honradt~ 
:Comp-i1ssao de Fmança.s e ult.enO:r. decisíio do p1enario • 
. (.ltmto bP.m; mu.ito bem.) 

, n ~R.. PRt:S!DENTE - Na ordem do dia submetterei á <ie
lJ~eraçao d~· Casa a reclamação do . Sr. Deputa.do pelo Dis
tr1ct-0 Federal. 

" r' Este diSCUl'S() nio foi revisto pelo orador. 
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Em seguida, é approvada a acta da sessão anterior. -
: ' 

O Sr. Presidente - Passa-se á leiltira do e~peu iente. 

O Sr. Octacilio da Albuqaerque ( 4° Secretaria) servindo 
<1.e 1 •) procede á !eHura do sel:)uu.iLe 

EXPEDIE:.'TE 
Oíficios: . 
Tres do Ministerio da Justiça e -Negocios Interiores, de 

13 e 14 da corrfl'ute, enviando as seguiut.es 

MENSAGENS 

De i.3 do eQrrente ~-
Srs. membros_ do Congresso Nacional - Te+iho à bo:irj · 

de t.ransmitlír-vos a inclusa expos.icão d') minl:;Lro . da J U$- _ 
Uca e Negoci9s Interiores, ccncern~uta -á neee3siuade. uu ~i'e
àiLo de H.16:4'~5$9~4, .suppleniéntar · á · co:osil;;nai;ão ci:.Mov.cis, 
material, concertos, installações, assignatura.s ue appareUiu;; 
telepbonü"os e evenLuaes para o serv~"º ge1·a1~ do ~ .. ~1al1.:úà1:P, 
eia verba. n. 21 d.o a1't. ~ .. c:ta lei n: · 3.~~H. de5 ue .;aue1ro · 
de$te a~no1 destina.do ao pagamenló, aLé ~o de selemJJi.·u viu
Jou1·0, ela.a Ciespezas narma_~s ua. mesma con:Hguacau e . uas 
eveuLuaes decorreutes do ·serv1co ri1endouadu · nu $ i~ ·d<.t 
art. 1;:.i do decreto n. 13. 538, de ~ de at>!:il ou armo fiuu.o. " 

R,io de Janeiro, :13 de julho de 19~0, !:mu da . .lnuependen~-· 
eia e ~211 da ktepublica. - 1::pitacfo l'es~àa. 

' . 

Enno. Sr. Presidente da Republica - Como é de conhê
oimento de V. Ex., havia este mirüsterio l't!Soividó não soli
citar ct'edilos supplementa1·P.:; ás dutac;ões orc;amentariai3 siuão 
excepcionalmente, cm casos hnprev1~tu;:; e· tnü.>tlc.i e.::pec1a~s. 
Os factos. que passo .a exi;iór iuciuew precisamente nesla 
excepçã()~ . · · 

!Jl'íf'fados os servicos de prophyla~ia rural, foram desi
gnados em eo.mmüsão1• para .execulal-.as, fuuccionarios de 

'.Uiz·ectoria Geral de t;aude .11liblica aos quaes ficaram garan
Lirlas uma gratificação e uma diaria, além da percepcão iuLe
gr.a'l dos respeclivos venr,imenlos, pagos pelas competentes 
dola.c;ões ori;aUlentarias, nos termos ao § 1" do al'l. 1~ do 
dc1~relo n. 13. 538, de 9 de abril do anno findo, que C;)tabelec·e: 
cJ-loderão ser desi~·nados para o servico tanto tunccjunario;,; 
<ia Direcloria Geral de Saude .J:l~blica como do Iu~Lilulo Os.
\\aldo Cruz, os quaes, considerados ú disposição' do Minislerio 
da Justica e -Neg0cios Interiores, conlinu!lrão a percebei· seus 
vcncimenlos pei~s ·compelentes reparli:;ões .. tan<.lo al~w dialo 
a graWicação a a o~·ia q"1e lbes !ut·cm raau~~. 
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Ao pcs::õoal da Directoria Geral ?e Saude Publica afasta40 
dos cargof-: proprios para lae::; ::;erv1ço::; foram dados substi
tutos. tendo este rnínislerio r<!<;Olvido, pol' aviso n. 90·í, dl3 
'30 de maio do anno passado, qu_e fossem elles r~P"lJUnera~fo::: 
pela l~onsigna~~iio <'Movei::. material, concertos~ mstallaçoes, 
assignaturas de apparellloE lelephonicos, e eventuaes para 1~ 
servieo geral» do <ôlateriab.· da verba n. ~ i. do art. 2" da ler 
orçamentaria -de J 9-19. uma vez que os substituidos cont.im~a
ram a receber a totalidade dos vencimentos de seus propr1os 
cargos J)elos respectivos nreditos, na conformidade da citada 
disposiçã-0 do decreto n. 13. 538. 

O Tribunal de Contas deu assentimento a esta ciassifica
cão de de:5peza. pelo ' que a c·onsign_aoão, que só diSQunba <lo 
credito de 7-1 :!100$. foi ref.orçada, naquelic exercicio. com o 
supplemento dA 1.i7 :~33$104., para poder attender a todas ·as 
despezas de 1 ~·19. 

Começando a~ operações orçamentar.ias do anno corrente 
e\aguardando o Governo a opportunidade de ser elabor.ada e 
p-Õ~ta em exe-cução a reforma do Departamento Nacional de 
Saude Publica, leve este ministcrio. ex-vi dos termos do allu-
dido art. :l~{, § l º. Llo decreto n. 13 .538, .de manter o pro
ce.sso de pagamento do!:! funccionario::; referidos nos moldes 
adaptados uára o exercicio de -1919, tanto mais quanto a c.on
signação menciona d~, com o credito del 7 4: 40{)$, poderia at
tender a toda~ as despezas proprias e mais ás eventuaes de
correntes das substituições citadas, àté 31 de março ultimo, 

&orno demon-;:;t.ram os documentos inclusos . 
.Demorando-se. porém, a execução da reforma para além 

daquella data, foi esgotado o credito alludido, tendo :Sido'apu
radas, att~ 30 de ~etembro. despezas a pagar na importancia 
<le i98: ·180$1136, que devem ser levadas :.i conta da 1consigna
•)âo acima transcripta. de cujo credito rflsta apenas ú ·saldo 
de. '1$·14:2, pelo que ~~ torna preciso solicitar ao Congres::.o 
Nacional o sup.plemento de i9S :475$~9 -1 á alludida consigna
ção, para poder o Governo oceorrcr a lodos os compromJs:::.os 
que nella tcC"'m <fo ser clat:sificados até :30 de setembro desle 
anuo. 

O eomrmLo tla' dnspeza atting·~i 3<'1ment~ n ultimo dia dest.r, 
trimestre e não se cslcmtlc ao fim do exm·ciuio. vorque ... estc 
Jl!inistc_r].o espera. poder r.sta:r ('ffi vigor at{\ 30 do mi:z pro- . 
-x1mo vmdot!t'O a rr.forrna do Depa'I't.amenf.o Nacional <le Saude 
Pnblica. que, sendo executada) ueterminarú o tlesa.pparcci
rnento de uma parte da <lespeza, porquanto o m·cdito de que 
ora trato ~cí tem de ser appli~acJ.o ú liquidação da outra parle 
anterior ü vigencia da reforma:. 

Rio de Janeiro, 13 de agosto de 1 D20. -. . ~1lfYcdu Pinto. 

; '( De 1-1 ele agosto: 

. _ -Srs •. membros do congresi:lo Naeiõnal ..:.... 1renlio ã lionrã 
de {:;Ubmdter a vossa. consideraçã-0, afi~ -Oe que yos digueis 
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reS-Olyer a respeito, a inclusa exposicão do ministro da Jus
<tica .e NegociOt> Interiores. concernente á abertura. dos e.re
ditos supplementares de 96 ;911$495 e 24):.116$550, destinados 
ao pagamento das despezas já realizada.s e que devem · ser 
-reítas até ' 30 de setembro deste anno; e que tem de ser le
vadas á conta das · consignações «dietas para 300 doentes:>. e 
-<i:C-On.Sel"Vacão do materiah do «Hospital S. Sebastião:P da. 
verba n._ 21 do . arL., 2Q da lei n. 3 , 991, de 5 de janeiro deste 
~nno.: ~ · ~~ ... -.·'!i'i 

Rio de. Janeiro, 13 de agosto de 1.92-0, 99c da ImJ~peµoon-: 
eia e '32" da Republica .. - . Epitacio Pessôa. 

' . 

Exmo. Sr. P·i-e·sidente da . Republica - A lei orçamen
laria n . 3.991, de 5 de- janeiro deste anno, consigna, na 
verba 21" art: 2º, o credito de 120 : 450$, para dietas de 300 
<loentes do . .:lf.ospital de S. Sebastião, ,tendo-se computa<fo . em 
.:t $300, diariqs, o dispendio de cada . doente. 

. Depois de votada. a lei citada foi contractado pol" este 
l).lÍnisterio, em alta sobre os preços que ser'viT'am de base. ao 
calculo orcamentario, o f orne<limenfo da maioria de generos 
.rie consumo, o qu-e forcou a elevação dà despeza diaria, re
lativa á" a:l~mentacão de cada enfermo tratado no hospital, 
:de :1$300 para i~OO. 

Este fac to, accrescido da Circum6tancia de ter sido, este · 
-anno, excedida, em muito, a · lotação legal do hospital, de-. . 
1.e.rminou que, em junho ultimo, só restasse · do credito men
donado o saldo de $515, como prova uma das inclusas de-' 
monstrações. 1 

' 1 Motivo.s identicos, isto é, super-popu!acão do hospital e 
a carestia dos artigos de consumo, l'eduziram tambem a 3$970 
o saldo disponivel da consignação ~conservação do mate-ria!> 
<lo mesmo hospital que figura na lei orçamentaria com a 
elevação <le 27 :375$500. . . , 

Destes factos, resulta a necessidade de serem solicitados ao 
Congresso Nacional creditos supplementares de 96 :911$495; á. 
consignação «dietas para 300 <loentes». e de 20 :116$550, á 
'C0nsignação - «conservaQão do rnateriab, do 'lmateriah do 
Hospital S. Sebastião da verba 21" do art . 2º <la citada lei or- _ 
çamentaria, para attende-r ao pagamento das despezas que, 
ipor conta ··das referidsa consignações já foram feitas. em ju
nho ultimo,. ·e <las que i:;e verificarem at6 30 de setembro deste 
anno. O calculo para os creditos em questão abrange despe
p ezas que ,,,6 alcançam o dia 30 de. setembro, até quando este 
ministerio espera pod.er estar em vigor a reforma dg Depar
;t,amento Nacional da Saude Publica, gue. posta em execução -
facultará o pagamento de t.aes despezas, dP. modo. que os ore
iditos a serem abertos poderão ser aproveitados para a.e que 
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t 1vr'l"em sido realizadas no período anterior 4 vigencia da re-
furmn. . 

Rio de JnneirCJ, 13 de agosto de i9.20. - Alfredo Pinto 
'.Vieira de Mello. 

Srs. rn,.mhrn!; do Com:.·,.e~so ~nejona1 - TP.ndo P.m vf~ta 
as flnnr"ra~õl"s !lti<' o rnini~lro da .Jusl!~! e N~goci(ls Tnle· 
·rior"r•s fn. r::i inr·!nS:l "~nnsidin. cnnrPr11Pnf~ á ahc>rlura de 
um C'T'f'rli!o f'Sf)l'<'Ííd d~ 20íl:r10M, df'~lim.do n~ dr>Bf11'7.:-J$ dl?'
CO!T<'íl!I"'~ rlns rc:r:v:'nin~ r.rl0brndos na Conf~rPnt.'ia rll' Limi-. 
't"~ Tnl<'r<'Sl :idt1;-if"'s !'~r.iliznd3 PSfl' nnnn. n"~fa r.npilnl. os 
qua<'S $f~ r<' l'H•ínrn1m rnm ~ dí-'mnrradin ~ fb:nriin fie frnn!1>i -
1·as 0n! 1·" nl::run"' J-~c:!n~n~ dn nr.rublica, suhmr.Uo o caso· no 
\'º~'º esclar~cido exnmc, afim de que tenha a ncces5aria 
solu~·nu. -

nio d~ · .lnnriro. 1 ~ de ngosfo de H)2-0. 9n9 da Indepen
dcneia a 32" da Republica. -..:.. Epitacfo Pessôa. 

E~m'ri . ~r. Prf'l~id,.,nte dn fü~rmhlil"!l - .Por Atlfn!'i1.1H~~o 
e tlno (,~ nn~n i"ins rlf"\ V. E:t .• rf'lali7.rm-s~ durantP. o'!= m~1.'P.S 
dP .;trnhn ~ .i utho finr.n~. n CcnrerPnt>ia dP. r.imitP.S TriTerrS• 
dtrnP~. Pm rtnr- tnmnrnm rinrte rrpr"s~nlnnlP.~ de diver~n~ ~.:i
t::irltis rh tJniilo. 11nr tinham qur~lõf'S a liQuid:ir par:l fi~ndio 
d~~ tinh'.l~i <livic:'1rf:l~ nos rP!:flr><'livos terrot.~ri1J~ .. F.m r.11m
f.1rim<'n'n dns rnnYPnios ·c<'lPhradm; na ult.im:t eenfP.N'ncia- e 
comn fni nrr•\"i si n nn~ resnPet ivns iT1 !Ztruerõr.~, orS?nn i?.n das nnr 
es!,, minisf f'ri n. devP. 'l Gnvl"rnn Fcd<'rfll prnvic1mciar snhre 
3 rlr>ma1·rn('iin d" ''arias fronl<'irns inf Prrs!:-iduaes e ]l"vnn
lnm"nfM t-r>n!?rnphi rM ~1nrr>"'~~rimi. Arhnm-~c n<'<.:l ns rnnrii
~Õ"<: o<: r-~::n~ rl" r.Mrn-Pnrnlwhn . ílin <1rnndr. rto ~nrll'-Pnrn-. 
h~:hri, Pi~11h'.'•-r.r>rid. fliauh:--·-\fn!'nnh~n. ~ PPrnambur.n~Pnra.
h~·hri. T):mt "~"''U('1fo dos rPfr>ri<ln!I trah:ilhM. d,P. modo nua 
e~tf'inm rnn('iniiir.!I M ~rr sn1nmni7n~n o Cent~nnrin ê~ ln• 
dPnr-iJr>nr~. fnrnn-c:" misr~~r m1t- n r.nvnrnn no~~a nlll"mll'r a 
t.nnn~ ~(j r!ri~f1"7~ ~ r<'m ,, n"c:~M ! " mn r flrh 1. rlt'P('IT'r"n trts de 
t~~<: ~PT'\'if'nc: .. " n"c:'"' c::"r1HrJn Vf'nhn cuz!!rrir a V. F.x. n nf!
t'P~!!irl~rl" íll\ e:",. ~"':"il~do d~ Congr~sso Nacionnl o credito · 
esp~r.inl d~ 200: OOll~OOO. . 

nin dri .T.,ndrn. 1.'. rlA a~Mfn dA ~n~o. - Alf1'edo Pinto 
Vieira ele ~frllu. - A' r,ommis!:lflo àc J.:'inam:as. 

nn1u~ no M.iPic:f <'rio da Guerra, da 12 do corrente, re• 
.meltcndo ns s~guinlc~ 

-·, 
l\lm\2,\CENS 

Sr~. m"mhro~. dn Cnn!?T'f'l~~n ~aion:t"l - Trnnllmftio-vos n 
1nrl11~n <'~pnsidio qr1c °me foi :iprrsrnladn pelo mini~tru dd! 
E.:tatlo <la Guc!·ra, tralanllo Qa necessidade de "ª abrir ao 
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respectivo ministe1·io um credito especial para pagam~t.o a6 
2" ofticial da Directoria de S_aude da Guerra. Leovegildo de 
Carvalbc> r.ie differen~..a -de vencimentos que lhe e<>mpe~ 
entre aqÚelle cargo. e o de 3º official da mesma repartição, 
de 20 de março a 31 de dezembro de i.918. visto haver o de
creto de 27 de novembro de 19i 9, que o nomeou 2• of{icial .. 
declarado contar elle antiguidade da primeira das mencu:ma
das datas, afim de pod~r resarcir a prcterfção -que então sof
freu. Em vista. do e:x:pcsLo, venho -pedir que habiliteis o Go
verno a abrir áquell~ ministerfo o credito especia! da quan
tia de 938$709, necessario para attender ao pagamento de -que. 
se ' trata. , : 

Rio de.JaneiPo, 12 de agosto de 1920, W ·~ InfiePmdeaeitê 
e 32'" da Republica. ·- Etyitacio Pessôa. , 

EXPOSIÇÃO 

Sr .. Presidente da. Republica - Como se veriti.O» dcl1 iD.....; 
ehi808 papeis, o 3º official da Directorie. de Saude da G\tfJft'ê 
Leoveglldo de Carvalho foi por decreto de·~21 de noYembrO 
de f 919 promovido ao cargo de 2• offitiial. com a deolaftflG 
no mesmo decreto de contar antiguidade de 20 de ~do 
dito anno, . afim de poder, resa.reir a preterição que !M>ffrel'll 
:c~sta ultima data. Julgando .. se oom direito á differenp de· 
vencimentos enfa'e os supramenieionadce cargos em virtude do 
alludido decreto, o funccionario de quem se trata solicitou .... 
em r~uerimento que foi deferido. Em vista do exposto, rogo 
vos digneis solicitar ao Congresso Nacional a necêSSaria au
toriza.cão .par-a a.' abertura ao Minístel'io da Guerra do e~to 
e9pecial de 938$709, destinado ao pagamento da ditferenoa 
'de vencimentoo ora reconhecida, durante o periodo de 20 de 
m~o a 3t de dezembro de i9181 á .qual tem direito o tefe.:. 
1·ido funociollat'io. 
· .,.,~,!Lio de Janeiro, i2 de· agosto de 1920. - lol!.c PadW 
C' """""t!'IVUJ • 

Srs. membros do Congresso· Naeional - Transmtttindo· 
vos a exposição que me foi apresentada pelo Ministro de Ea· 
tado da Guerra, relativamente á necessidade de se abrir ao 
respectivo ministerio o credito especial de 4: i 50$, destinado 
ao pagamento de vantng~ns, nos exercieioe de {919 e t920. 
que competem ao màjor Arthur Xavier Moreira e capitão 
José de Lourdes Guhnarães Padtlba, fiscal e ajudante da E@-. 

- cola Militar.. par!l ~lugi iel de casa ~as proximidade& do 
mesmo estabelecimento, venho pedir-vos babiUteis o Go
verno a abrir o mencionado Ci'edito. 

Rio de Janeiro, 12 de ag"9sto de i 920, 99- da Jndet>ende:i-
oia e SV da Republica. - Bpltaclo P•11~.. . 
. A' .COmmissão de ~~ 
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Do mesmo \1ini.'3Le1·io, •fo 1 '! do corren~e, rero~tteudn us. 
~r.gt1inte~ 

+ ·' •• 

\. 

l:.\'f'OfiM:\.ÇÕES 

Sr. 11) Seer,)tario da Camar:.t do.s Depulados- De po55<} 
do orficio n. '.l ·Hl, d~ -17 do rnez findo, -em que, em virtude 
de 1·.t>c1Lüsir;ão da Cornmi.ssfio de Financ;as <lessa Gamara, pe
di:- 1;sc.lar1•cim1~1ilos r~:lativament.P- á opport.unidade, utilida
<le e despeza u !'azrr-se 1'.om a adopção do !)rojecto apre;;en
tado á mesma Camara. mandando crear uma offíci.na de cle
·ctrieida<le na 1~scola I\lililar, vo::; communico, para o.s devi
tlo~ l'in~. quP. me não pare0e opportuna a adopção <lo dito 
:pro.)e~Lo, com o pes:--oal que .discrimina. nem a reclamam as 
necessidade~ <la. escola. 
. E' cunvenienle 1 ~r em consideração que o~ apparelt.Js 

telephonkos para a insL1·ueção do~ alumnos nno teem rela
ção com essa officina, se-ndo o serviço aJ1fect.o aos docente.s, 
e que os servico:;:. ! eleph onicos e radio-lP.legraph ic<J.5 estão 
or•ganicamenl r a. 1·argo do 1 ~ bata! hão ur. engenharia e não 
dessa ul'ficina. · 

E' eerlu que o serviço de mnminação Len.1 augmenlido 
rlia a dia eom o nccre~cimo tia dependencía da ·e5icoln, ma$ 
estú sPndo dP.sempenltado a c·ont.ent.o por um eler.tricisLa, um 
~judantc (~ dous t;l'rvenles. ' 

Como, 11nr~m, o PC'.8:iO:ll 1·cspecLivo nflil 1~ do qu:)dro du 
€Rcoln. Sl'!ldo o r>fcel1•icista da Fabrica ue Cartuchos e Artc
fad.o~ ~li' t lurna, r. como para este e outros misteres ~e 
torna rn·cf'&saria :i amplia<:ão do resper.tivo quadto, seja-me 
licilo :\pI'tl\:eitar n interesse que r-ste assumplo despertou 
:oo Con~'1·e!-;so :'\acional para 1!~mbrar a. convfmifü1cia de ser 
dotada a Est"nln com u sPguin t.r qua.dro. modificando-se, a~
~im o adual: 

Um t•l<~.ctrieiist.a. dous ajuclant.e.s tlü electrlcistas, dous 
d::wty log-raphos. d111J:e.:. • ·arpüiteirO$, um f rrre iro. um col'
rieiru, um pr.Jrf'it·o, um J'errad!H'1 dons ajudante~ ele ferrado1· 
e quareu ln . .::rrvenlet;. · 

Du q u:Hlru act.ual, a que se refer.e o art. 99 do respe
ctivo l'Pgul:urwnlo devr.rã.o ~er dirninuidoR de sei~ para dous 
v.::; 1•onli11uos e dn quafro pura dous O!"; feitores. 

~ H~ 1 a o pj)orl.u niuade J·1~srn un-vo:.. ns dou:;; exemplares 
impt·t-sBo"< d(> p1·1)jeclo. que ueompanlrn1·am vosso eit.ado 01'
fidu. .,. -~ 

Snud1• e· frale1·ni<lad~. - Calo9e1'HS. - A.' quem .fez ~ 
requi~i1;ão. 
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. ,. Do Presidenle da Cama1•a. da Dieta. Tyrolian:i, de: 2~ <Je 
j_ulh~ - findo, envJançlo a seguinte · 

EXPOSIÇ.\o 

Commission de la Diete tyrolienne pour l'unicn à l'Al-
lemagne - Section poli tique - A.d n. 115. ~ . . 

LB 30 ,juin, ~l l'occasion des débats sur la ratification 
<lu traité de paix ct:e Saint Gerrnain, deux membres du Sé
nat frança is se . sont compl us ·à y déclarer qu'il n'y a aucune 
preuve de ce que l'Autriche aspire à. l'union av-ec l'Allema-· 
gne, que, bien au co.ntraire, les catholiques autrichien~ lut- . 
tenL contre cette union et que les manifestations des Tyro
liens ne sont qu'un gest.e de découragement. · 

Le Conseil provincial tyrolien, remplaçant tou1S les dé
putés tyroliens élus librement, est dans la nécessité de pro
testcr sole.nnellement contre les déclarations mentionnées 
(.li-dessuB. .,, • · 

, .Ces déclarations basées ou sur la pal'>faite igoora.nce oli 
sur une prémmédit.ée intBrprétation fausse des faits réels 
soutiennent. tout le co.ntraire ele ee que, sans jamais trou
ver la moindre opposition, . a manifesté et voté, à p!üsieurs 
reprises, lu Diête tyrolienne - cette représentation natio
nale élue par le suffrage universel le plus libre - dont la 
majorité énorme est comp~ée d~ catholiques prononcée .. 
Comme dans le démembremeut du: Tyrol et dans la soumis
sion du sud allemand et la.din au pouvoir des Italiens, 
ainsi dans l'interàiction de · l'union · avec l'Allemagne, la 
Diete tyroUenne. du premier jour, a vu une violence faite 
à la souveraineté nationale et un attentat á Ia liberté et 
aux dl'oits const.ituionnels des Tyroliens. .. 

Mais el.le ne s'est pas du tout conteritée de prétendre 
en général la liberté du pay.s e't. de ses habitants; ce n'est 
pas la seule union 'conomique avec l'AUemagne qui Iui suf-
1it: le but politiqüe qu'elle veut atteindre, à tout prix, c'est 
la c-0mmune patrie. · allemande pour les Tyroliens et. le.~ · au-· 
tres nationalités allemandes. 
· La ténacité et l:z i'ermet-é des 'ryroliens frappés, sans 
oontredit. péniblement, mais cependant point. découragés du 
trailé de paix de .Saint Germain, répondent de. ce que Ies 
Tyroliens s'op~niâ.tront, á l'avenir au.ssi, · sur ae que, sou.> 
ce rapport.. ont. muuifest6 leurs représentants : com~tents ·: 
~ Inteirada. 1 . 

Bahia, 17 <le agosto .. - Presidente da üam~a - Rio ..:.._ 
Leva...111os ao conhecimento . de V . Ex. que hoje com as for
ma.lldad·es constitucionaes foi encerrad'3. á .segunda reuni.ã-0 
ordinar;a da deeima quilita legislatura. da Assembléa Geral do 
Eslado. Saudações. _ - A Mesa da Assembléa: ·Frederico Cos
ta, .Presidente do Seoodo. - Dr. Jottu Martins da Sil·va., 1 • 
Sem·etario. Joaquim.. Abrahim. Coliim, 2º Se<?retairio. - : 
Jnteirada. . · 
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F lido e fiu. sohre á mesa até ulterior dei~ 6 
~inte 

PflbllCTO 

Art. t. • As notas do TbeM>uro Naeiocal serio ttccadao 
ou substituidas, na Cai%~ de AmorUtaç!o, na Capital Federal 
e, ·uas Delegacias Fiscaes, nog Estados. · 

§ t. 0 Quando se tratar de nota dilacerada ou que esti
ver em nondicôes de perder is distinctivos que a caracteri• 
sam. será trocada; em qualquer tempo! e tambem, em qua1-i 
quér esla~ão arrecadadora feâerál. 

§ 2. 6 ·o troco poderá ser feito por cedulas do 'l'hesoul'O 
Nacional ou por moeda metam~ nacional . · ·,_ 

§ 3. ºAs que forem trocad&9 por mt'>eda metallica seriei 
consideradas resgatadae e a sua 'importanc'ia deduiüb dâ 

- somma tias notas em círeulaeão. " -~ 
§ 4. • A Caixa de Amõrtizatão publicar!. d•trc do pri .. 

I!têiro trime~tre de cada anno um {JUadro eàtaUetfoo tto res4 
gate e da mtbstft.uicão assim reamuae10s. 

Art . 2 . • Resolvida a substituiefto ~e qualquer estatnpa; 
a J'unta da Cal'.tll de AmorUzação tõt'nari publica a sua deu .. 
berae!o. por edUM!. nu· folhas diartas, e, por ch'cutares, u 
Dete~c~~g Fi!IC•és ~ ã9 l'~J'arUe5es arrecadadoras fede~es .. 
E~t.M, por sua vez, rarão publica a deUberac;!o da .Tttnta, por 
editaP.S. 1 

~ t. • A euhstituicão eomeear'á t!'es meMs após a da~ 
da pubt!Me~o dM editaea peta Junta. -

~ 2 . 0 0 nra1.0 durante O ttttaJ ella. se fará Será, fft"eVO-' 
jZ'SV~lm(:mtP. de cinco annos, salvo o caso, de a1>1>arecimento 
de notas fnt~af:I, em que esse prazo lJC)derá ser reduzido pet• 
.tunta a Reis me,.ee. 

$ S. º Na ultima sem~ns,... do prazo determinado para à 
~biaUtuf r!ln. aB notss serão rt-aebf<hls em quatmisr eetao!o 
!M'P<'.'adadora P. trocadas aM a exttncelo do ealdo dlst&nle, 
stmdo B9 ~edent@s aeceitas PM deposito e dado recibo aos 
~tndorP1t do ~!!l con!lte o valor e o caractm!sttco de cada 
~ta. ~~f a~ eedutlls serão i-emetUdas, eom un:rencla,, 48 De
I~~fag Fi~t'~es, para " sua prompta substitu!Qão, mediante 
a éJ'?'P!llêntRcifo de reefbo. 

~ .\ . ~ A9 not.as serão sem-pre. para substituiç!o ou trooo. 
roo~'htdns -pelo seu valor nominal total. o qual só se extin
guirá. finrJln o pet'iodo dttterminado. no ~ 2• do art. ~. supra. 

Art. 9.• Logo ou" for vtarifieada a inll)ortancfa da& tWtas 
não ~b~titllfdntt. !=iP.r~ a me~~ consldeT"&dD reagatada e de
duzi<fa da imnortanC!.fa dai:i notas @m cfrcuiaolo. 

J>a!'~!!?'a:pho unh~o. A J'unta darã sempre publiciclaGe da 
substitui~o as~tm f~ita. . · . .1 

Art~ .. 4. º Revogadas a.s 'dlspos!QQe& em cOJt:Nrfo . .: · · 
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o .SESSÃO l?14 i7 DR AGOSTÓ D& !920 

. Justificaçáll 

Papel emittido de 24 de 

' ,. 

dezembro dé iS35 a i 
·de mnreo de 1889 •••. . ·• . " ......... . 835. 088: '89000' 

Descont.os de notas .•.• 
Notas não a{>J'esentadas 

ao troco . . • . . .... 

Saldo a i'avor n0 -The
~muro Naeional . ·; . . . 

822:644$280 
,/ 

4.326 :667$0()() 

5 . H.9 :311$280 
' . ' 

• 

Pap<'l emitli{jo de 30 de 
Novemhro de 1889 a 3! 

· de de7.embro de Hl18.". 
Desccnlo de notas .•..• 
Notas que perderam ·o . 

............. .' t. ''73 .. SU :mtOOO 
t.5G5:.iS2$91S 

valor . . . . . . . . . . ~ 

Sltdo ' ftva:r do The
~outo Nacional., . ~ · ... 

Saldo a favor do .Tlte
SOttt'O ~aeionat, eor
ret:lpcnídPnt~ no l')eriodo 
de 24 de dezembro de 
t835 a Si d.e' dezembro 
de tDi8 . ·. • • . .•.•.•• 

7.42õ:~g1~500 

8:985 :'i$0$.f-tS·. 

, • • li •• ,. •• •• ••• • 

Sala <las sessões, i6 da· agosto de i920. - Alvm-ó Ba~ 
'tista. - Mtt1'Cdl de Escobar. - ·Carlo1 PMl/Jf~!. ~ lo/JO. 
Pernetta. . · 

E' Uda e vae ·a imprimir . a seguinie 

nwAee.to 
N. 70 D - t020 ,,. 

Red~llo fin;.ti do ,,,.o;ecto n. 70~ de 49!01 .,Ue ~mito mn,,ô· 
de serviro, "ª'"ª a apoi!n.tadoria, ao. d111môri'l'rlwlM' Ró. 
d'l't{Jo de Arauio Jorge. . .. ·. 

O Congresso Nacional decreta: 
' ' ' 

· . Artigo unico. Ao desembargador 'Ro"<trtgo de ·A,1'8~0 
J.QTge, procurador . geral junto ao Tribunal . de. Al)pella<:ão de 
Rio Branco, -no Territorio Federa\ .ào Acre, s~t"~ oomputado 
parn· oposEmladoria, o tempo de serviços prestados .nos F.sta
Clos, em .runeções do· Pôder Judfoiario;' revogadas as Cl!P(Jsi-
ções em .contrario. -. 

Sala das CommisslScs, 1.7 de agosto de !920. ~ Donoi 
'f.'_f111.~ .•. - ~ l.01111 •. - Deodtl.f<> Jltiifi. 
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O Sr •i Presidente - Esiú finda a leitura do ~xpediente. -; 

O Sr. Antonio Nogueira, d~po~s de tratar dos N servic}os <Ne 
ao ·:Amazorrias prPsfa o LaboratDr10 de Observaçoe.s mantido 
em- Man:'.ios pe.la Escola de ·L\'f.cdic.ina Tropfoal de Liverpool, 
~nvia à mesa um pro8 r._ç.Lo sobrn isençã() de direitos para o 
rnawr'i.a l i mporlado perlo allud1id.o 1aboratorio. -

• 
:Vem á Mesa e é lido o seguinte 

PROJECTO 

O Congresso Nacional decreta: 
· Art. i. º · Fica isento do pagamento dos direitos de im

portação, inclusive os de expediente, o material que se desti
r.ar ao Laboratorio de Observações, ma 1.tido em Manáos. :pela 
Escola de Medicina Tropical de Liverpocl, constallte de mo
veis, armação. drogas, ti:ilas àe · arame, centrifugadores, pias~ 
i orne iras, animaes de Jaboratorio e quaesquer outros acces
~·orios dest.inados ~R pf!squizas scientificas daquelle instituto. 

Art. 2.º A Fazenda Nacional restituirá ao director do 
mencionado laboratorio us quantias que tenha cobrado no 
r.orrente exercicio pela entrada de qualquer material !)ara o 
fim alludido no arl. · 1 º. 

Art. 3.º Revogam-se as disposições; Pm contrario. 
Sala das sessõe~. de agosto de 1920. -'- Antonio No ... 

~ueira. 

O Sr. Presidente - O pro,ject-0 fica sobre a mesa até_ 
l1 l lerior <leliber·arão. 

1 

O Sr. Carlos Garcia ('") - Sr. Presidente, venho pedir 
licença a V . Ex. e á Camara para ler o artigo «0 imposto de 
consumo no Estado de S. Paulo~ inserto no O Jornal desta 
Capital, trnsim cerno a publicação feita no O Estado de São 
Paula, da lavra do engenheiro .pp,reira Rebouças, sobre a 
~- Paulo Railway. 

O artigo do -O Jornal é o seguinte ( 

~o JMPCSTO DE eoNSUMO NO ESTADO DE s. PAULO - o 
ACCRl~8CIM:O D.~ ·RENDA NESTE ANNO É BASTANTE ANI .. .. :MADOR • 

Já se acha em mãos do Sr. Abdenago Alves, di-
1·ectol" da Receita Publica, o quadro demonstrativo da 
renda do imposto de consume arrecadada no Estado de 
8 ~-" Paulo durante o primdro semestre do corrente 
unno. 

· ( •J liste discull'so não foi revisto pelo ora.dor: 
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SESS.\O EJ.f 17 DE. .\GOSTO DE 1. 920 

. Confrontando o total da arrecadação. que attingiu 
a impcrtancia de 25. 768: 514$595, verifica;.. se uma 
~ii'ferença, para mais, este anno, de 10 . .7D4 :269$532, 
v;to é, uma proporção de -.mais de . '7 i % . 

Todos os artigos, excepto o «papel para forrar 
ca·sas e malas», tiveram a .. sua renda augmentada, o que 
e bastante animador, acreditando o inspector fiscal no 
mesmo Estado, Sr. Trajano Canedo .Alves Pequeno, que 
a arrecadação no segundo semestre não será inferior á 
do prim~iro. sendo, por isso, guasi certo que a rerida. 
total do imposto do consumo, no fim do anno, no ailu
·iido Estado, attingirá a importancia nunca inferior a 
50.000:000$000~ 

As diff erenças para mais, no corrente exercício,.· 
nos diversos productos, foram as seguintes: . 

Fumo ... ·•• ·• .- ·· ..•..... ;< ••• -~ ... 

Bebidas., · ... · .. ·.... . . ~- ~- : .... _ ... . <li .. • •• .... 

Phosphoros . • • • • • . • •.• . •. • • • • 
S~l .. . : · . ·. • . . . ,• .. . ... ~ . -~ . ... . ~- ·. . -... 
Calçados .. .. • • • • . . . . • .. .. • ,. • .. .-
Perfumarias • ~· • ~ •.• • • · ~ • • .: • ... • • 
Especialidades · pharmaceuticas. • • • 
Conservas . • • • • ~. '-' 
Vinagre ~ • . . ~ .. .• .. . .. - ... _ . . .~.. . .. 
Velas • . • • . • . • • •. .•. . . ._ .. 
Bengalas . .. . •] .· .. . .. . .. -.. · ........ ·: 
Tecidas. • . ... • . . .. . ......... . 
Artefactos de tecidos ~ • • • • • • • • • 
Vinhos estrangeiros • • :. . ·..• • •. • • 
Cartas de jogar. . . • • .: . . . . • . • . 
Chapéos • . . . . . . . .. • . . • . • • • . •. 
Discos para gramophones. • • • •. 
I.ouças e vidros. • • • • • • . ••. 
Ferragens. . . . . . . . . . .. . .: . ... • .. 
Café ·torrado ou moido • ., • . ·• •. • •. 
Manteiga. . . . • . . • . •. ·•• . . 
Assucar refinado • • • • . • . . 
Obras de joalheria . • . . . • • • • • 
Obras para adorno. . .' . ~· .. . . . • .. 
Moveis. . . .. . . . . . .• . • .· .• .. ··· .. - •.. 
Armas de fogo • • • • ·• •.•• . •• , • .. • •. 
Lampadas electricas ·:· •. · ·• º ~ ~. • • .• •.. 

644 :847$935 
3.300:033$255 

9.58:922$000 
287:434$100· 
·254;:829$215 
243:772$205 
80:580$538 

347 ;477$.910 
60:003$550 
61:956$065 

3:918$450 
1.972:526$119 

. 352:029$020 
1.219~996$685 

7:635$100 
366:991$450 

50:138$900 
162:818$795 

60:859$210 
54:477$200 
4.7:071$500 
58:585$600 
21:712$500 

6:41.7$000 
51 :236$000 
19:584$200 
9:851.$450, 

A differença para menos notada·· na arr.ecadaeão 
· do imposto scbre papel de forrar casas e malas ~ ape .... 
· nas de 1 = 436$860. · · ~:>, .. · ·, . . . 

Por essa relacão, verifica-se ·que os· ·próauctos que 
_ neste -anno teem produzido ; inais · rêfida são ~ :vinhos 
, ·estrangeiros, ·.tecidos ·~ bebroas·,> . . ·. ~· . : ~ 
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Nesse artiga-·vem a demonstração. do. augmento <la arre
<.adacão do tmpostô de consumo no primeiro semestre do cor
renle anno, a. ·qual est.á na propor-cão àe 71 o/o do arrecadado 
no anno passado, visto ter sido de 25. 000 contoa a arreeadação 
naquelle semestre. e será de 50. 000, neste anno, quando no 
exercicio de 19i9 não chegou a 30. 000 contos. 

!s30 prova que o volume das operações commerciaes e in
duatr1aea no ~sta.cJ.o de S. Paulo, assim como da sua lavoura 
t.em augmeut.aào extraordinariamente e qüe o Estado está lu
tauclo com grande difficulJades, por não t.er numerario suffi-
cient.e para suas transacções. ' 

ijj a simples arrecaaa.cã.o desse imposto importa . na quan
tia de 50. 000 contos, que veem para o Thesouro ~'ederal e da 
qual muito pouco volta para a circulaçãe alli, conctue-se que · 
estamos chegando a uma posição . verdadeiramente dolorosa 
para o productor- nacional. O iact.o que se dá em S. Pa~lo, 
veri11ca-se em todo o sul do paiz, porque tendo percorrido o 
Rio O.raude do Sul vi. a situação precaria da· industria e do 
oommercio desse Estado assim romo as difficuldades com que 
luta a sua lavoura. 

A reclamação é geral. . · . . 
Trago estes dados apenas· para demonstrar que não é abs~ 

lutamente possível, com o mecanismo actual, haver augmento 
de producção, como desejamos e o paiz está disposto a 1·azer, 
vislo que o meio circulante é de todo incapaz ae trazer bons 
result.ádoa. . - . . . __ 1._1....-~~!_1.iu;;~·--

O SR. .FnANc:tSCO V Al.LAI>i\ll.ES - Não tem elasticJ~e .. 
O SR. CARLos GARCIA - Não tem elasticidade. . 
Cogitando-se presenteniente da creação ·ue bancos e dos 

mêioa ae melhorar a situação,. é oppo1·túna. a publicacão desses 
artigos no Diario do Cou.gre.,so, pa.t·a que a nossa Couunissãu 
de. flnança:s, a~sim como o Uoverno vejam que a siLuacão 
econumica ao paiz é exlraordinariaruenle prospera, mas será. 
summamenle peL'igosa si uão o.Llc;.idermos a t.ewpo a esse_ d&
sellvulv imcu Lo ax t1·au1·1.Huar io. (A pQiadua. ) 

O artigo elo Dr. Pc1·eira Reuuu<.;a.s, soore viação .ferrea em 
S. Pai.uu. uiz i·espcito á Lenlaliva ac proruga.ção da prazQ que 
pretende a t..:ompan.hia S. />auto Railwau. ' 

'.l't!Ilbo 1ue baLi<lo conl.l·a a~ pro1·ogações de prazo a essa 
~mpreza. . . . _ . . .. 1 _ .. ; :1 

o SR. FRANCISCO VALLADAlU:a - Com muita razão •. . • . 
9 Sa. CARLOs GARCIA - Esse artigo que passo a lêr, é o 

a;cgwnte: 

cA.saumptos eeonomicca - Viação ferre& em São 
Paulo: · 

' . . 
E' muito conhecida a reprOducção r.riti-ca de phe

nomenos economieos em certoa e deLermmados periocioa 
cl• tempo. . 
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A esses phe-nomenoa não tem escapaào o serviço de 
traosporf.es ferrovi?.rios do E s1 ado de S . Paulo . 

.Aasim aconteceu em 10.90, e. está tendo log~r no 
mom~nto actual . (1920), sob caracter mais grave, por- . 
quanto inieia-se em todo o Brasil de;ienvolviinento ex
t.raordinario de _varias l'::pecies de produccãc para satis
fazer as necessidades ua alimentação humana, insuffi
ciente em _todo o mundo pela gu~rl".a e pelas desordens_. 

Mais alguma attencão, nestes ulf.im-0s tempos, para 
os .acontecimentos sociaes conduziria a prever que não 
~e devet'ia ficar- sem prover continuidade nci apparelha
mento mais completo nas Unhas f.erreas para corres
ponderem ao transporte de tudo quanto fosse produzido 
e conduzido nas zonas uberrimas que , existem em todo 
o paiz. · '- : - ,._ '.,:c,; ~-~ i"~-tl~~ 

Para: desapparecer a crise de · 1890, · a··· 's. -Paulo 
n:1itway, após concessão de favores pelo Governo Fd
deral, construiu na Serra do Mar novos planos inclin&
dos com melhores eondicóes technicas. duplicou sua li
nha f errea, melhorou estações, adquiriu material em 
proporção, porém, não correspondente ao desenvolvi
vimento -de transportes que para eUa, facil de calcular, . 
convergiria, porquanto é a unica sahida de toda. .a pro-. 
ducção do Estado para o porto de Santos. · 

Na erise de transportes de i890, com muito acerto, 
comprehe.ndeu-se a . conveaieneia de serem prolongadaa 
até Santc~ outras linhas ferreas do ·Estado. -Assim ti
veram log~r, n~e proposito, concessões ás Companhias 
Mogyana e SorocabJma. 

A falta então de ca.pitaes, e, especialmente, a solueão 
da Ingleza - nov-0s planos inclin~o.s -e duplic,ação da 
primitiva linha. - que se affirmava e apregoava-se, 
pomposamente, corresponder a. um.a capacidade âe trans
porte diario de 100-. 000 saccos de café, adiaram ·~s pro
j ectos de linhas até Santos pelas Mogya.na e Sorocaoana. 

A Mos-Yana, entretanto, q~ na phraae do sempre 
mui lembrado se_u presidente Dr. Francisco de Salles 

· Oliveira. Junior, nunca será castrada de !erro>, em
qu&nto não f ór a Santos, renovou em i 909 o propor\ito 
de prólongar suas linhas até aquelle porto •. ~ 

Foi estudada: a linha partindo .<le Mogy.:::.mirim pas
sando por AmP.aro e além da cidade de ljiaganca, che
gando em Sani.os com. percurso igual ao actual da linha 

. existente por Campinas, Jundiany e S. Paulo. · Por 
esse tr:ioado não havia. invasão das zonas privilegiadas 
da Companhia Paulist~. e da Sãó Paulo Railway; teria 
~trafego proprio>, ~eria linha re~lizavel, e logo remu
nerada com os transportes naquella época já -formida. .. 
veis de toda a zona. além de Mogy-mirim. 

Esse projecto, por•ser de van~osa .útilidade · ~ 
causa public~ <lev.eria ser e~baraçe.Qo e tm~edi~ d~. · 
se' ~i~do~ · · 
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ANN AES DA CA!liA:M: • 

!\·a realidade assim tri5tcmente foi: , o Governo ào 
E stado de então . (pri:sídente Dr. Albuquerque Lins). 
c:outra todos o~ parecc-r es e acito:: da Secretaria da Agrí
;:.ultura. !'e5u~citou -0 eaJucaào prolongarnent-0' da Es
tn1r.1~ de Ferro BraganLina eom zona privilegiada de 30 
kiometros para cada !ado <lo eixo da linha. 

Isto importava que. em uma extensão de 60 kilome~ 
tros, o prolongamento da estrada. de ferro de .i\logy-mi
rim a Santos não p'odel'ia receber cargas nem pa:::sa
geíro::; ~ ! ! 

E:sso aclo official, insislente accão diplo:lnatica in
gleza, o nenhum ent-hn::5ia smo por parle dos superiorc~ 
dirigentes da l\logyana trouxeram cm conseguencia; 
dar--sc em 1911 .o terceiro mallogro do projecto da liniha 
f errea l\lo.eyana a Santo~. 

E' facil comprehen<ler quanto perdeu a importante 
e riqui~sima zona da l\Iogyana com a não execução do 
prolongamento até Santos ; 1 º, uma linha c,ontinua, fo
dependenLe. :5em bal<leaçõe::;, nem restricções; 2'', tarifas 
t:ifferenciae~ l'Om um só ·ponto de iní:ei<J- - Santos, 
quando agora tem Ll'e;:;, cncal'ecendo os tra'Qsportes e 
cmbara1;ando-os; 3º, reduc<;ão nas despezas ce con
rlucção porquanto muitas mercadorias :).erão despa
d1ada~ a «grancb, como o indíspensavel sal; 4º, rapi..
uei no~ transportes, po1\quanto construindo nova. linha 
com oplimas êondii;õe~ iel'-hnicas, como est.ava proje
· ~tado, seria augmentado considerav-elmente o material 
tle tracção e rodante; 5'', possibili<lade das entregas a 
1.l'irnsatlanticos do::; pL'odudos da consíàeravel zona. 
'.\!o~')·ana. que ~e estende r1or S. Paulo, l\fina5, ~fatto 
Gro.::so e lioyaz; 6", e \de receber tambem, po1· impor
la1;ão dil'ccla, ludo quanlo aquclla zona preuisàsse dos 
pailcs e~traugciros. . 

.· A zona ao nor lc úa cidade t!c Bragança perdeu t' .'\ ~ 
r f.l'aordinariamcnl:f·~ com a lal rc:mrreii;ão cm favol' di.! 
~ão Paulo H.ailway. · 

Perdeu uma linha uireda ,para 5a11Lu:-:; uci~ou ci r 
s~r explorada com. frel~s reduiidos uma região em qur. 
~.xistcm mat!as d e pinheiro:: e outros veg-rtaes utei~, 
prow· io!: de tcl'renos frios. 

~\ solur;ão <lo papel baralo pal'a imprensa e outros 
rnisl•fres esi<i dependendo da offcrla de malcria prima. 
N<J Brasil impede-se u realiiai;.ão de racional ~strada ~fo 
! et'J'o. que poderia estar car!·egando mercadorias dessa 
cspec ic, para satisfacção e . gaudio daquelles que a ex
J)'ioram e pretendem continuar a exploral-a. Sobre
~arre:;a-8e pm· Lempo infinito, com fretes pesados ~ 
Jongos percursos, a c:xtraeção ·<le materias primas e 
sua applieal}ão á.s industrias de geral proveito e in-
teresse. . 

Era preciso, enireLanto, a todo. p :transe, ."<<~orta~ 
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as azasx. a um brasileiro ousado; conseguiu-se: o acto 
foi fortemente applaudido, porquanto para o mal ha 

· sempre parceiros cnthu;:;iastas, de muito boa vontade 
o bastante prazer. . . · 

· A Mogyana em sua primeira tentativa de linha 
para Santos pretendeu construir com cremalheira 
. (systema Abt) o trecho da. Serra do Mar. 

A .segunda tentativa, não realizada por :fracasso da 
emprestimo no estrangeiro, teve logal' na presidencia 
do Dr. Franeisco de Salles Oliveira Junior, integro 
profissional de saudosissima memoria. 

Na. terceira tentativa, iniciou a Mogyana estudes 
para vencer essa Serra com tracção por electricidade 
por vapor, utilizando nesse caso poderosas locomotivas 
que propunha construir a. fabrica americana Baldwin., 

· Não permittiu, · entretanto, o desanimo dos altos 
dirigentes da Mogyana, cortezes ás influencias politi
cas, a fixação ' definitiva do systema de tracção na 
travessia da Serra do Mar . 

No periodo em que a Mogyana occupava-se com 
os trabalhos . da. linha · a Santos, a Est.ra\ia de. Ferro 
Sorocabana, sob o regímen do arrendamento, cuidava 
em rever o seu traçado de Mayrink a santos, que DO'
ta.velmente se caracteriza por vencer a Serra do Mar 
com traccão a vapor e~ linha f errea com condições 
razoave1s, quer em cm:vatura, quer em declividade., 

Após a patalysaciio~ {;Ompleta dos trabalhos da 
Mogy.ana: no que diz l'e~peilo á linha de Santos, foi 
construida a linha de Ilaicy a Campinas, que permit
tirá chegar a Santos os transportes da Mogyana e So
rocabanu por interm0dio da estação em Mayrínk.. 

Logo c!epois de eoncluida a construeção de Itaicy 
a Campinas veiu n confli\al'acão geral européa, que de
Lcrminou pela procura o -aésenvolvimento actual e !or
rui<lavel da prnd11cr;ão brasileira, notoriamente em São 
Paulo. 

A ess::i. expansão ·como responde a · São Paulo 
Railway? 

Por uma crise nos transportes em que predomi
nam · a má vontade e a exigencia premente de pro,ro
gacão de atroz monopolio q* continuará a obrigar o 
grandioso, prospero e auspicioso Estado de S. Paulo 
a "!iervir-se de · uma estrada de ferro, unfoa, e sómente 
u!).ica, para chegar ao bellissimo e extraordinario porto 
de Santos . · 

Deve-se considerar o porto de Santos suseeptivel 
de · magnifico apparelho e de~envolvimento, construin
do-se cáes em todo o. seu httoral, e capaz de satis-: 
fazer a todas as necessidades do proprio Esta.d-0 de 
s. Paulo, · CQmo µunbe~ e.e dos ~s~s dO. Paraná, . . . ... 

e .. _, :roi.: 71. u· · 
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Santa Calharina. Rio Grande do Sul, Goyaz, .l\iatto 
Grossa, ao trafego da Argentina, Bolivia e Paraguay. 

A viação forre.a. do Brasil, em sua maior part.e, é 
cc:n:::tHuida por Unhas com bitola de um metro entre 
trilho~. Outro systema não &e at1apta economica
mente á forte ~ ::tccidentada configura<;ão do noii.SJ 
territorio. 

Se!""d. imperdoavel el'rn persistir que em Santo!:i só 
cheguem e partam linhas de bitola larga (um metro 
e ::;essenta ceotimeü·os enti·e trilhos), <}Ue só ~om ele
i;ados dispendios e só com systemas especíae:=:i pode
rão 3ervir áquelle porto, que se adaptará por trabalhos 
de dragagem ás actuae::: e:.tigencias da navegação ma
ritima. 

E necessario notar que a~ concü;ões Lechnicas 
adoptadas no Brasil nas linhas de bitola larga (1.m,60} 
não levam vantagens, no que diz respeito á capacidade 

·, de trafego, a uma linha de um metro entrie trilbo5 
quando nessa são utilizadas curvas superiores ~ 150 
metros de raio e declividades não S\H)eriores a dou:: . 

' por cento. 
. Sem novas obras a São Paulo Railway não· resof ... 

verá a actual crise de transport.es.1 Assim estâ de
monstrando •. 

Assevera-se que na Serra aproveitará a São Paulo 
Railway os primitiVos planos inclinados com crema

•; Jheil'a systema Aht e utiliz:açãa de electrieidade. 
Convem não ficar esquecido que o ·engenheiro 

c.hei'e Lisboa apresentou, em i892, um projecto para 
que a Mogyana adoptasse, na . travessia da Serr" c-0 
Mar, o systema Abt. . · 

.. Si forem executadas, as project.;ada.s obras pela 
São Paulo Railway com renovação de privilegias e · ga
rantias, oul1·a crise de transportes terá logar na época 
r>roxima. da term]nação dos prazos qu~ tiverem sidu 
estabelecidos na pI."etendida renovação de contracto. 

Em identicas condiQões, isto é, construccão de obras 
e sel'viços no1•os estão a Mogya.na e Soroca.bana que, 
reunidas, tendo creado e servindo já a extensa zona de 
~rescente ;prosperidade, poderão chegar ao optimo .porl:o 
de Santos, :5em balde&;.:ões nem vexames arbit1•arios 
para o publico. 

Quer uma, quer outra, ao la-do de suas linhas fer
reas, :possuem a hulha branca. 

Poderão, conc1uidas as installaç<Jes de força e 
tl'ansmissões necessarias, dispensar o carissimo cal'Vâo 
e cessar a destruição das ll\..ata.s tão prejudicial ao clima, 

:1 á produecão e ~o bem e-star dos habitantes. 
1 Ficará. estabelecido o legitimo systema de oonour-

r :· ?.~_;. O ye~~i!'O es"mulo 00 ~ -&ei°Yir p jpubÜOO~ 
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e, efficazmente, auxiliar por fretes reduzidos e r.a-
c.ionae~ a agricultura e a, industria.. . 

Será solução extraor<linai·iament.e .pratica e de. ·..ef.:. 
foito immediato, porquanto a~ duas estr-adas de ferr«> 
Mogyana e Sorocabana estão lambem apparelhadas 
para · preparo de material rodante e :traeçãú que neces-
sitarem. . . 

O rpreciso é - dinheiro e c<nage7n para realização 
sem hesitações e desfallecimentos. / 

Aproveitando-se a linha de Juquiã a Satntos, & So
rocabana é sm~ceptivel de encurtamentos e melhora
mentos uteiso: ·Poderá, assim considerada c<>m mais pro
veito. servir á . ;pTospera e uberrima. região que atra
vessa, de futuro extraordina.rio e grandioso. · 

Com ardor patriotfoo se tenha em vista a cessação 
d-o nefasto monQPQlio, e que ao porto de Santos se ·po
deria fazer chegar o systema ferro-viario da S. ·Paulo.· 
-0onstituido em ma:rima par.te por linhas de bitola de. 
um metro, sem baldeações, 'D.em restricções ao pro
gresso. á liberdade de commercio e de transportess bem
fazendo a agricultura e a industria com a appli.caoio 
{l>erf eita ~ proveitosa do grande principio da divisão 
do trabalho •. - I o.sé Pereira Re!J~as. ~ 

Deste artigo, destaco dous topicos para sobre eUes chamai-
~ attenoão dos ·meus oollegas.. · 

O primeiro .é i!Bte: 
~ ••• Si forem e.."fCecuta<los as ~ojectada.s obras pela 

S . 'Paulo RaHway com r.enovação de ·privilegios ·e ga
rantias, outra crise de tranaportes terá Iogar na época 
proxima d& termin~ão dos prazos que tiverem sido 
estabelecidos na pretendidà renovação de contracto.>. 

Quer dizer - si em 1894 a. Gompainhia Ingleza promoveu 
.uma erise de transportes ipara conseguir uma· prorogaoão d~ 
;prazo, está fazendo o mesmo agora e fará o mesmo daqui a 
trinta annos, porque, diz em outro ponto o illustre en«e
obeir.o·: 

iA essa e~pansã.o como responde a S. Paulo Rail·· 
way? P-0r uma. crise de ~nsportes em que predomi
nam a má vontade e a exigeneia premente de proro
ga')ão de atros monopolio que continuará a obrigar o 
grandioso, prospero 0 auspici<Jso Estado de S. Paulo, 
a servir-se de uma. estrada de ferro, unica e sómente 
uuiea, ipara chegar ao bellissimo e extraordinario porto 
~ santos. Deve-se . considerar o ,por.to de ~noos sus
ceptivel de magnifico apparelhc; e desenvolvimento, 
co~uindo-~ çáes em todo·º seu J!ttoral, e. call. ~ 
sati$er a tooa11 ~ ~1.da®s dQ ~~~a. · .. _ · 
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de :3. J:>auio, como lambem as dos Estados <io Pa-
1·aná, Sanla CaLhu.r ina, Rio Grande do Sul, Goyaz, Matto 
Gro.::so, ao Lrafego da Argeniina, Bolívia e Parn.guay · ~ 

E' evidente que não ,podemos estar concedendo :pr~ro
gacões de prazos á Ingleza, quaindo é claro que não é poss1vel 
simplesmente por ella. fazer-se o transporte de . toda .a merca
doria, não só de S. Paulo, como de Matto Grosso, .Minas e 
Paraná. 

· O SR.. FRANGISco VALLADARES ~ Não .podemos deixar em 
mãos estrange~ras uma chave tão importante do nosso · pro
gresso. 

o SR. CARLOS GARCIA - J:llão desejo, por emqua.nto, dt:.-
. cutir esse assumpto, porque no anno passado formulei um 

requerimento de informacões ao Goveroo, · que até baje ainda 
não me deu o . .Prazer dê attender ao meu. pedido, e tambem 
porque ao"'llardo o parecer da comruissão de engenheiros no
meada pelo Sr. Ministro da Viação pàra examinar .os livros, 
af i.Ir-J. de ver s1 deve conceder a essa empreza um augmento 
de .tarifas e, quem sabe, si a terrivel prorogaoão do prazo 
do seu contracto. 

Era o que eu tinha a dizer, por _emquanto. (Muito bem; 
muito· bem.) 

O Sr . Francisco Yalladares - . Sr. Presidente, peçO 1i
c1mça á Camara paro. ler um officio do Giremio Paraense, 
relativo á Estrada de F.erro de Pirapora a Belém do Pará, 
e bem assim um artigo do dístincto official do Exercito, Sr. 
major Eduardo Trindade, estudando o aspecto estrategico 
dos ta via-f errea: 

·«Rfo de Janefro, 2~ àe julho de i920 
Sr. Deputado - Tenho ·a honra da transmittir a 

V. Ex. o apr~imento com que t cdos os membros do 
Gremio Puraense reeeberam a gr3ta nova de que ·havia 
V. Ex. requerido o desarchivamento do projecto de 
lei de autoria de V. Ex., apresentado á Gamara em 
19i8, e autorizando a construccão de uma linha fer
rea de Pirapora a Belém, no Estado· -do Pará. 

Representando a realizacão do projecto apresen- . 
tado por V. E*. um novo iJ:!strumento de· progresso 
para ~-A.m~zom.a, uma garf\nt1a 4e prosperida.je nara. 
as reg~oes mcluidas no percurso oa estrada proposta e 
um elepiento. de valor wonomíco, e estrategico para a 
Republica, merece o mesmo, alem do apoio do Go
ve.-no da União, o apoío <l3 t ?~i0s os Estll}ios . interei'
sados no projecto e,· em primeiro logar, .o ·do Pará . 

· Apressa-se~ po.is o Gremio .. Parael;lSe .em apresen
tar a V. Ex. vo~s de solidariedade ·e gratidão. 
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Valendo-me da opportunidade apresento a V~ Ex. 
protestos de mui distincta consideraçã'o e leal estima. 
B'l"Uno Lobo, iº secretario. 

!Exmo. Sr. Dr. FMincisco V:dladares. 

<De PiraporE! a Belém - Conhe~emos de perto a 
larga c-apacidade technica e a resisteneia de aço do 
joven Ministro da Viacão. Melhor do que nós, faltam, 
porém, os factos positivados. 

·.A entrada do illustre engenheiro para o Governo 
representa pois. uma esperanca. l\fas, pOT maiores as 
suas qualidades proffssionaes, não se segue que as suas 
opiniões, bem que respeitaveis, não possam ser de
batidas· á luz da logfoa e das conveniencias nacionaes. 
S. Ex. tem a precccupação <le sentenciar e de tal ma
neira profere o seu veredictum que o sssump'to pa-
rece ficar logo fulminado. · 

. Fanando do vetusto projecto de irrigação do nor
deste,. mediante o concurso da bacia fluvial do São 
Francis~o, o joven !Ministro classificou-o de <toliee 
technica e eeonomica,, e a pt'oposito do prolonga ... 
mento da Central do BrasiL de Pirapora a Belém, 
S. Ex. , em rapida entrevista, mostrou-se.;Ihe infenso, 
entre outras razões, «Pelo enot'me .desenvolvimento. 
que consumiria quantias fabulosas. · sem vantagens 
para o nosso desenvolvimento economieo, porque, etc ... ~ 

Do primeiro, nada podemos avançar, por desco
nheael-o, ao passo que o segundo, por dever de ofi'i
cio, tem merecido a nossa meditação a.curada. Esta
mos, pois. em oondieiões de não concordar, o que sen
timos, com o preclaro titular da I>asta da Viaçã·o. 

«0 enorme desenvolvimento~ de uma via-1errea 
nem sempre é motivo p-lausivel para se repudiar um 
projecto dessa natureza. maximé quando não é 
possivel substituil-o por transporte maritimo, sem du
vida, mais commodo e mais barato. Se ·assim fosse, a 
Russia de outros tempos teria desanimado ao empre
hender a sua Jiga~ão para a Asia. via Siberia. 

Não obstante uma pbysiographia. terrestre, des
connexa e variada. o tzar Alexandre nr decretou a 
construcção da Trarissiberiana. em comeco de f89i. 
Morto em 1904. Nico1áo II. seu filho e suceessor. or
dena o proseguimento da obra, ~que ífoou concluída 
nove annos depois. A extensão kilometriea. desta via. 
f er.rea, que prestou á Russia servicos exe~pcionaes na 
guei:,ra com o Japão, é '!e 8 _ ~00 kilome'tros, que. se ~n
canpn.b.arn para o coracao ~srnt~co, através -'fo terrenos 
acc1dentados, que l'eclamam colossaes telTaplenagem 
e monumentaes obras de arte. Cada kilometro cus:ton 
a Russia .cerca de 351 ~-000$, em média. . · 

· A «'P1~p~ra a Belé~ está longe de attingfr seme
lhante coJ'.!pr1mento, pois qµe a sua to~alidàde é de 
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2.1.89,kms.356. Dada kilometro nos custará a nós cerca 
de 10! :000$, sendo que a. quantia reclamada para. a 
conclusão total da -0bra é àe 216.335:Wi$7'00. E' ver
<lade, que a nossa estrada d~ penetração transporá al-' 
guns rios de largura consideravel, mas, mesmo assim, 
não contornará. como a Transsiberiana, nenhum <Bai
k.ab, -0 maior ·lago do mundo. a 390 metros de alti
tude, com uma superficie que equivale 60 vezes á do 
lago Genebra e com uma profundidade de 1 . ~00 me-
tros. ,, 

Pois bem, apezar da variada moi.I,>holog.ia do ter
reno, a Russia realizou a sua communicação directa e 
segura para a Mandchuria, convencida de que o ca ... 
min·b-0 de ferro é o ]nstrument.o preeioso P. insubsti
tuivel para crear e desenvolver rel~ões entre povos 
e raças. 

A «enorme extensão'> não é. portanto. razão f.e ... 
e hnica a all egar. · 

Passemos á questão economica, que o joven mi
nistro acha «sem vantagens, por atravessar regioos de
!\ertas, de escasso e problematico trafego futuro, etc·" 

Neste particular S. Ex. não foi incisivo. 
O caso da <tNoroeste:t> contrapõe-se ás tbeorias mi-

nisteriaes, pots a estrada para Matto Grosso cre<>u, 
desenvolveu P- valorizou a zona suJ do Estado. sem 
falar do oeste paulista, que, de inculto. passou a· «hu-
mani?.ado. A est.rada ~ria o t.ypo social'>. 

" 
'l'AT. O F.F'FF.:JTQ GF.OGRAPHICO HODIERNO 

'A «Pirapora. a Belém» irá percorrer regiões ri .. 
quiesimas de Goyaz, Maranhãot e, talvez, do Pará . .., Se
gundo os informes estafü;ticos mal seguros, é certo, 
que possuimos, póde-se já calcular em 3.500.000 ca
beças o gado existente em Palm&s, Carolina, Impera
triz, etc., r.idad~s ~e deverão ser cortadas por essa 
ferro-via. Esse gado. que viv~ á. solta e descui
dado, augmentará e ~eleccionar-se-hn. com o progresso 
'1a região e novos centros criadore~ surgirão ao longo 
da linha, dada a superioridade do~ campos :propicio~ 
â criação. R-epetir-se-bn o pbenomeno socin1 da «No-
roeste~. . 

. O norte, até agora ·isolado do sul. ficará em vivo 
oontact.o com o centro da. Republica - já em franca 
communicação ferro-viaria com o extremo su! at.é as 
fronteiras e com o oeste do paiz, zona.. igualmente, 
fronteiriça. 

rrodo o territorio brasileiro ficará com a sua ex:.. 
pansão economica garantida, o que, sem duvida, é um 
graµde passo em f:wor de nossa nacionalidade. Pode
mos ir_ além: . - A dlirapora a B'elé~ · virá facilitar o 
cump,r1mento ~e no&sa Constituição~ ;:transferindo para 
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o planalto ôe Goya.r. o Districto ·Federal. 1\fedite ó il
lustre Dr. Pires do Rio. 

Estude S. Ex.; a.gora, comnosco, esta. outra face 
da questão - a e8trategica. Uma .ferro-via é tanto 
mais estrategica quanto mais seguros, me.is promptos 
e mais amplos são <>s meios de aooesso que ena pro
porciona aos pontos vulneraveis de um dado th:eatro 
de guerra. . _ , . · ·-

E a Amazoma, Iiao ha negar, e uma regiao vulne-
rave.l do paiz, :porqne é fronteira. Está dito tudo. 

Esse theatro de guerra só tem, presentemente, 
uma unica sabida para o exterior: a fóz do rio-mar 
- um «funn~. a leste. -

Pelo N, W e S não ha po~ onde socorl'er «O mundo 
:1 parte:i>, em caso de ataque inimigo. 

· Os Estados componentes da Amazoni!l communi
cam-se com o resto <lo Brasil per via maritima. cum
pre não perder de vista a face politiea e plano ferro
viario1 por isso que, em um caso de guerra, o norte 
estará separado radicalmente do centro, se não tiver~ 
mos o dominio do mar, o que é diffieil ante á defí
ciencia de nossa esquadra de combate, . como bem 
accentuou o almirante Gomes Pereira em luminoso re
latorio ministerial. Sem esta condição essencial á nossa 
defesa nacional - ser senhor dos mares - não ,}la.Verá 
meio proveitoso e efficiente para o transporte de ho
mens, de material e de viveres. Só uma estrada, como 
a proJ,ectada pele> genio dê Ft-ontin - o principe de 
nossa. engenharia indígena - concretizará a vantagem 
·inegualavel de offerecer em quatro dias transportes 
que bo.i~ são feitos por mar em 15 e 20 dias. 

li PIR!.PORA A BEr,ÉM É P.\.RTE INTEGRÁN'{'E D.'\ OHFF,SA 
NÁCIONAJ. 

E, Roolns. com aquella admira.vel clarividencia 
de geographo, figurou a hypotb.ese da. separai;ão da 
Amazonia dn resto do Brasil, para o que bastará a.pe
nas que uma esquadra mais potente do que a nossa 
bloqufjie a região inteiríl, occupando-lhe a unica en
trada natural - a f'óz. «O' mundo á parte~, sem recur
sos agricola."1 proprios, sem nessoal, sem renova~ão de· 
seus mercado!;. estará. jrrem1ssivelmente, submettido á 
vontade do adversario, que lhe ~engarra.f ou» a terra 
vasta e .fecunda, mas despovoada de gente. de. gado e 
sem agricultura. . 

. O gado do arcbipelago ·de Marajó, no Pará, e o do· 
Rio Branco, no Amazonas, de nada valerá á resistenoia 
q~e, porventura, for alli. o;-~nizada. Porque o das ilhas 
ficará desde logo presa m1m1ga e o do Rio Branco está 
e!lcurralado pelas más colldi4;)ões de mr.vegabilidad& do 
no que lhê empre~ta o nome ••• , 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 23/00/2015 15:42+ Pág ina 24 de 29 

~.o\NNAES DA. CA:Y..ARA 

Pai-a vencer, actualmente. a região da borracha, 
basta sómente barrar-lhe a porta de communicação 
- que é a unical 

Objectar-nos-hão que, tendo o bravo general Ron
don estabelecido a ligação do Madeira ·com Matto Gros-
so, a Amazonia, 1!m caso de guerra, recebera dalli soc
torros urgentes, 

Tllusão! ~ão precisaremos fallar das condic;ões da 
esf.l'adu, já abert~, pelo nosso denodado sertanista. A 
nosso ver, não 6 estrategic:a. Mas, si uma esquadra ini
miga domina a i'óz do rio-mar. ella destacará um cru
zador veloi e d"" arUlbaria g-ro~sa para. subindo o Ma
cit>ira, l11tercept.ar no poeLo de Santo Antonio as rela-
C}õe.5 commerciaes, telegraphicas e outras entre Matto 
Grosso e Amaionia. Esf:e crmador obst.ará, tambem, o 
movimento Serroviario :da M:adeira-Mam<Yré, ·paraly-
3ando. dest'arte. o trafego ü1ternacional do Madeira. 
E nem precü:a ir afé Santo Antonio, porque, da f óz 
do Madeira, que fiscalizará. ellc conseguirá os mes
mos effeitos damnosos. O de~cquilibrio da região é, 
portani o. consequencia da vedaçfo do estuario. Por 
rmtro lado, a tão apregoada eff1ciencia bellica -da for
taleza <fo Ohidos. riue os nosso-s cstrategios consideram 
como ri <':cnaw~~ gE>ograpllica-militar da região, deixará 
p:lss:n·. livremente., o va.~o de gnerra invasor, que en
v~redarú peln Mndeira ::i. drnf.ro. affrontando, sobran-
ceiro. o poder offcrisi'.'º clf? sua$ bat~rias? Obidos, 
ontr'ora corno lH'.ie, at:sr.melh<:!-~C a uma muralha chi
neza. 

Em J 865 -- rczn :i hlstoria patria - dous vapo
res n<'runno~ Jim·nrw. " Pr.r.~tazn_ mercantes. mas arti
Jhnílns, forrim f:nr<in<:: ~ voz do presidente do Pará, qu<' 
Ih<>~ aconselhara submi~f:ão aos respectivcs ;regula
mr>nt.o~ fiscaes rio rio e S(~ns affluentes. _, 

'l'r:rnsgredir n lrt.fr3 tio Tratado firmado com o 
P~rú em i8!5$, importa,·~ "m offensas á nossa sobe
rania. 

TTm di>S)-les harcos - o MnrorlfJ - desattenden com 
a!TO~neia. a~ Jn~tar:- pnndrr:-i<~õe~ da autot-idade bra-
sileirn ~ snbin o rio. Tntimarto a retroc11d~r pelos ca
nhõP.s ri<' forte. não sr'i desohed~ceu, como trocou tiros 
ri<:' hala e rnetralhn rom n nossa guarnição militar, e 
com l'I- veloridadB méciia dr: nrwe milhas horarias, lo
grou approxhrrnr-se Ô.í> :!\fn.naos. mas ~rncalhou nfinnl 
nos arrf.cifes de P:u·acru·Nprnra. n se1e leguR$ de dis
tancia ela .cidade::>. 

E' verdade rrne o RrasH mant'!nu-lhe no encalr.n 
nma flot.ilh:a p::rra «desnffronfaT" ~ "oherania t.P.rritorial 
·do Tmperio. das :offensag 0-ne lhe tinham sido inflig?
das~: Ec;;sa divisão, ás ordP.n~ do chefe de esquadra 
'?ãrker, deveria ir até T,o:reto. e exie:ir do Peni «con
digna' satisfação~, o que não se deu pelo motivo do 
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encalhe do Morona e da partida do Paata::a para 
Cayeune. . 

Os cruzadores actuaes, além da grande velocidade, 
dispf em de artilhament.o de potencial respeitavel . 1 

Obidos, não obstante a sua ultima remodelação em al
venaria, e substituição de seu armamento, em uma 
continge"Qcia critica. reproduzirá o facto historico ... 

Vê, pois, o joven Ministro que o unfoo ele~ento 
efficaz para salvar a Amazonia do jugo estrangeiro é 
o prolongamento da Central-de ·Pirapora a Belém-es
trada que correrá pel aamago do territorio do paiz, em 
direitura da fronteira norte. 

A região s6 póde ser accudida a tempo e a hora. 
pelo caminho de ferro, que S. Ex. repudia, sem detido 
exame, ao que parece. Não basta levantar o espírito 
patriotico da nação pelo sorteio militar. nem adquirir 
custosos materiaes de guerra, e nem encorajar o surto 
agricola f.' ind:1~~ri~1, si D$ meios de trafüpO!'te são pre
carios e deficientes. 

Sem transportes não ha operações m~litares ... 
E' de inadiavel necessidade, embora com ingen~ 

".')Sf orças financeiros, levar trilhos á Amazonia, pren
dendo-a ao centro e, portanto, a tono o paiz. O senti
mento da defP.sa nacional é nato a todos os recantos do 
Brasíl. Condemnar tal projecto não nos pareee de l)oa 
poiitica. Dirá V. Ex., que depois da .tremenda li~ão 
que a Allemanha recebeu do·"mundo colligado contra <> 
seu militarismo avassalador, pensar em guerra é cto
lice~. 

As nacões são como os homens: o mais leve eetre
mecirnento de relações póde occasionar deploraveis con
sequ encias. 

Um facto vae· mostrar que os povos contínuam 
cubi(;OSOS. 

Por occasião da inauguracão do canal do Panami, 
proeminente estadista americano, deslumbrado pelos 
progre~sos de suà patria, que são de facto, g:-andiosos, 
disse que a .l\rnerica do ·Norte, produziriá tudo menos 
borracha. Este producto,. estava porém, bem perto. 
quasi á mão ... 

A conclusão é olarissimn . 
Na Ameríca meridional. o Perú melhor informado 

da capacidade p:roductiva da sua região chamada «la 
Montana:i>, - a vertente amazonica - procura. intensi.
ficar-lhe o povoamento. fazendo largas com~esstJes de 
terra1; ~ proj ectando estradas de ferro e de :rodagem nos 
differentes quadrantes~ Algumas dessas vias perma
nen!~~~ ''l.io ter directamente ã bacia d-O ct ·~a.vnlll'>. d~ 
onde comei;a a navegaoão fluvial para o departamento 
de Loreto.. · 
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Uma estrada de !erro ligará Payta á borda do P~
cifico, a Iquítos, no alto Amazonag, atravez da cordi-
lheira. . . 

Sabe o illu~tre .Mínistro da V1~cã.o, que os ~ais 
accidentados tracto~ de terra, jamais oppuzeram ob10es 
ao · trae.ado -das vias f erreas peruanas. Basta. ~ttentar
para a que líga J ... ima a Oroya., ou a que, p1rt.lndo do 
Mollendo. tem o seu termínus f'm Cuezo e daqui de~ 
mandará o rio Urubamba. 

A reali:r.aGão dei:ise plano economico do Perú, fal-o ... 
;J. commungar: no Acre, ao:;; nossos interesses, partici
pando <ta mesma expansão commBrcial que ora llOS 
agita naquellas paragens. 

Bolivia. já lá se acha encravada... _ 
Perú e Bo1ívia foram sempre dous visinhos irri.o\ 

qnief.ü:l e jámaii:: se conrormaram com a nossa posse 
definiti''ª <lo Acre, pera obten~,ão da qual despendemos 
milhõe~ e não pPqu~no tacto diplomatico. E' a gloria 
dP. Río Rranen. · 

Um t?:TãO <lP arPia póde descarrilar o carro 'dà 
paz ..• 

:\s fronteiras são zonas de :pressão .•. 
Pr~cii-nmos, portant.o. apparelharmo-nos para evi-: 

tar dissabor~:-; e choques violentos. 
Não no!=! :mima ao escrever estas linhas o prurido 

fla exhibição espPct.aculoga e nP.m prophetisamos des• 
g-ra~as. 

Apontamos apenas os princípaes. pq.ntos de rupturà 
de no~sa amisade internacional. - Ma,ior Eduardo 
TrindadP, (da Escola de Estado Maior.-s>. 

O Sr. Presidente - Nãc. ha mais oradores inscriptos.i 
Si m'ais nenhum <los Sr.s. Deputados quer usal" da pa~ 

1~vra na ho11a destinada no rxpMi.PUtf'. vaP-!=;~ pa~ar á or~ 
íl11m do dia.. (Pmu:a.) · · 

Comparecem mai~ os Srs. Arthur Collare~ MorFüra.. AD.• 
drade Bezerra, Souza Castro, Agrippino Azevedo. Vicente 
Saboya, Frederico Borges, Alberto Maranhão, O.scar- Soares; 
Arnaldo Bastos, Corrêa d~ Britto, »st.acio Coimbra, Austre
gesilo, Arist.archo Lopes, Nat.alicio Camboim. ;João Menezes~ 
PirP.$ de Carvalho, Pal'heco Mendes. Seabra Filho~ Raul Al
ves, Sampaio Corrê:i, Nicanor- Nascimento, Vic.ente Pira• 
.gibe, Raul Barroso, Ramiro Braga, Jíosé de M~aes, iVal<rom:iro 
de !'da.g-alhães, Camil1o Prates, Alberto Sarmento, Geear Ver...; 
gueiro, Eloy Chaves, Palmeira. Ripper~ Sampaio Vidal. Tullo 
Jayme. Ottoni Maciel, João Pernet.ta t' Oct.avio Rocha (36) •.. 

Deixam de comparecer os Srs. Felix Pacheco. .Juvtmal 
· Lam&~ine, '.Annibal Toledo, Epbigenio de Salles, Monteiro de 
Sou?, Abel Gbermont, Chermont de Miranda, , HerculaDO 
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Pãrgs. Cunlia Machado; Luiz Domingues, José Bárreto~· :Pires 
RebeUo, João Cabral, Hermino Barroso, Moreira da Rocha, 
.Tbomaz Ca.va.leau.ti, Il~fonso Albano, Affonso Barata, Solon 
da Lucena, João ·Elysio, Balthazar Pereira, Antonio Vieente, 
Pedro Corr-êa, Turiano Campello. Alfredo de Maya, Miguel 
'Palmeira, Mendonça Martins, Manoel Nobre. Pedro Lago. 
Oet.avfo Mangabeira, Lauro Villas Boas, Pires de Carvalho, 
Castro Rebello, Mario Hermes, Ubaldino de -~ssis, Arlindo 
Fragoso, João Mangabeira, Alfredo Ruy, José Maria, Tor
quatc Moreira, Rodrig-J.es Lima, Leão Velloso, Manoel Mon
.}ardim, Ubaldo Ramaibete, r-Antonio Aguirre, Octavio da Rooha 
Mirandá, Azurém Furtado, Salles Filho, Ari~tides Caire, Norival 
de Fl'eitas, . Lemgrube.t- Filh-0. José Tolentino, Azevedo Sodré, 
Macedo Soares. Manoel Reis .. João Guimarães, Themistoeles de 
Almeida, Buarque de Nazaretb, Verissimo de Mello, Francisco 
Marcondes, Raul Fernandes, Mauricio de Lacerda, Teixeira 
Brandão, José Alves, José Gonçalves, Herculano Cesar, Matta 
Machadot Ribeiro Junqueira, SHveira Brum. A!ntonio cartos, 
Emliio Jardim, .Amarico Lopes. Senna Figueiredo, .José Bo
nifacio, Antero Botelho, Francisc<:> Brt',ssane, Lamounier Go
dofredo, Josino de Araujo, Fa.u.sto Serraz, Jayme Gomes, Alaor 
.Prata, Vaz de Mello, Honorato Alves. Edgardo da. Cunha, Mello 
Franco, José Roberto, Barros Peniea-do, Marcolino Barreto, 
Prudemte de Moraes Filho, V~iga Miranda, João dé Faria. 
Rodrigues Alves Filho, Pedro Costa, Manoel Villaboim, Se
veriano Marques, Costa Marques, Lµiz Bartholomeu, Ahd<>n 
Baptista, Eugenio Müller, Celso Bayma, Alvaro Baptista, Go
mereindô Jtibas, Evaristo Amaral, Carlos Penafiel. Augusto 
Pestana, Alcides ·Maya, Flores da Cunha, Joaquim Osorio e 
.Carlos Maximi.Jiano (108)· •. 

' 
O Sr. Presidente - Antes de passar a ordem de dià; 

devo declarar a Camara que a Mesa, tomando em conside
ra~ão as palavras ha pouco proferidas · pelo Sr . . Deputado 
Paulo de Fr..ont.in, com respeito á recusa .da emenda ll.. 63, ve
rifice>u que, effectivamente, t.eem ellas . inteiro fundamento: 
pGrquanto a recusa da Mesa procede, não da natui-eza dá 
propria emenda, sinão da clas-sificacão, aliás mal enunciada, 
e-xistente na tabel1a do ol'C]amento da Viação. A. emenda trata 
exclusivamente de elevar a importancia total de 1. 300 :00(}$ 

. a. 3. 000: (}00$000. 
Nestes termos, a Mesa aceeita. a reolamaQão de s .. Ex., 

o Sr . Deput.aclo Paulo de Frontin, reforma. a sua decisão; 
enviando á Commissão de Orçamento, a emrnda a que jâ se 
referiu._ ··· 

. O Sr . Paulo de F:rontin (pela p~) - · Sr. Presidente, 
simplesmente para agradecer a . V . Ex·. o t-er attendido ás 
ponderaçõeg que fiz e.om attinencia á emenda n. 63. 
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. ORDEM DO DIA: 

· O Sr. Prés!dcnte - A lista de prasenQa a.oousa o com
parecimento de 100 Srs. Deputados. 

• Não ha numero para se proceder ás votações das m~te
rias que se acham sobre a mesa. 

Passa-se ás materias em discussão. 
3e. discussão do projecto n . 204, de 1920. abrfodo o ere-. 

dito supplementar de 352 :000$ á verba 3" do orçamento vi
' ~ente do Minist~rio da Viação e Obras Pu~lícas: 

Enc~rrada e adiada a votação. 
~· discussão ·cto projeeto n. 208, de 1920. ab~indo O· cre

dito e"l)ecial de 52 :567~M75, pa·ra pagamento ao bacharel 
Elias Fernandes Leite; · . 

Encerrada e adiada a votação. 
3e. discussão do p"I'o.ieeto n. i75 A. de f920. do Senado, 

fazendo r~vertf'r ao serviço acttvo do Exercito o general de 
divisão !lt"aduado .Toi"io rte Figueiredo Rocha: com eil1enda da 
· Commjssão de: l\f:lrinba e Guerra: 

Encerrada e adiada a Yotacão. 
· 3ª discussão ·<io projecto n. 48 A, de 1920. melhorando os 

vencimentos do mar-inheiro invaíliido Manoel Gonealves d'e 
S.ouza. com parecer favoravel das Commissões de Marinh!l e 
(luerra e de Finanças. 

O Sr- Augusto de. Lima ("') - · Sr. Presidente;. parece 
ocioso que sobre um i>rojecto QUP- tem parec.ere~ unanimes 
a favo-r. pretenda algi.1m orador fazer considera~ões . ju~ti
!5cando-o. 

A minha r~pjda presenr..a. na tribnna .. ent.r~tanto. é 5im
plesmenfo t>ara pefür. não á · Carnara dos Deputa-dot:i. ma~ n 
nutra Casa do Congresso, -para. ondP. deverá seguir, já, esse 
projecto. depoi$ de approvado. não o retenha durante muitq 
tempo, o que será o prolongam·~nto do martvrio de nm po
hre marinheiro quP, cé~ou em um momento rie. a.goit.ação pa-
triotfoa. de a.mor á Paf,ria. . 

Est,a~ minhas palavras consubstanciam. pois, um &.p
pello, antes mesmo da votação a qu~ tem de ser suhmettido 
esse _projecto ao Senado. para que não o retenha, de mod-o 
a poder, ainda este anno. ser sanccionado .. como tanto J'PCl::!
mam os sentiment.o~ dr> hnmanidade e de patriotismo. (Jbtito 
li.em : muito bem.) · 

Encerradà a 3" discussão O.o projecto n. 48 A, de 1920 e 
adiada · a votaçã(}. 

(*) Este d1seurM ·não foi reYisto pelo orador .. 
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Discll!:são unica do parece1· u. i6, de i920, indeferindo o 
requerímento ·em que D. Mauricia Teixeira de Carvalho pede 
relevação de prescripção para receber montepio. · 

,. Encerrada e adiada a vot.açãu. 

Díscuss~o uniéa. do parrecer n. i8, de !920, indeíel'indo o 
requerimento do sargento-ajudante Arthur Mambriní, -pedindo 
prov.imento no logar de telegraphista da .B.epart~. Geral dos 
'J elegra.phos. · 

Encerrada e adiada a votação. 

O Sr; Presidenté ~ Esgotadas as materias em disousaiQ 
vou levantar a sessão, desigcand9 para amatibã a se~ · 

ORDEM no· DIA 

Votação do projecto u. .:.!04, de i920, abrindo o or.edito . 
~upplementar de 352 :000$ á verba 3" do orçamento vigente 
Jo M.illi.sterio da Viação e Obl'as- Publicas (3~ discussão); .. 

Votação do projec.t.o u . . 208, d~ 1920; abrindo o eredioo 
cHpecial de 52 ;567$475, pa1·a pagamento ao baieharel Elias 
l!'erna.ndes .Leite. (3,i. .d~ussão) ; . . . .... .. 

Votação do projecto n. i75 A, de 1920, ~ Senado, fa
zendo rever.ter ao serviço activo do Exercito o ge11eral· de di
visão graduado João de .Figue!Fedo Rocha; com emenda da 
C~mmissão de'i Marinha e µ ,uerra (3" discussão); · 

Votacão do projecto n. 48 A, de 19.20, melhorando os .. en
cimentos ,do marinheiro invalido ~anoe! Gonçalves de Soula, 
com parecer ·favoravel . d8.s Comnussões. de . .Marinba e ·~ 
e de Firiança.~ i'~~ discussão).; · _ · · 

. 'Votação do ~recer n. 16, de 1920, i.ndeterindO o reqge
rimento em que l>. Maurieia 'l'.eixeirà de Carvalho pefie: rei~ 
vação de prescripção para receber montepio ~ (dise~ 
unica); . . 

• • • .J 

Viotação do parece.ir n. 18, de ~920, indeí'erindo o re~e
l'imento do sargento-ajudante · Arthur Mambrini, pedindo 
IJrovimento no logar de telegraphista da Reparticão Geral doa 
'l'elegraphc8 (di~cus:-ilo unica); · 

3" discussão .. do pro.i.ecto n.~ 205, de 192Ó, abrindo o ere
dito especial de 49 :933$747, pa:ra pagamentA> ao tenente! Plí-
uio Gravatá, em virtude de s~ntenca Judiciaria; · 
· ·- 3" discussão do · projeeto n. 207, de !920, abrindo o cre
dit:õ especial' de 3 :000$; para pagamento a José ~el .Alves, 
Ben:edicto Leite da · Ounha Mattoe · e · LaudeliDo ·Jéàqujm da $Uva;. . . . . -- . .· . - . 
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... 
3& discussão ôo projecto n. 209, de 1920, a.brindo o cre

üito especial de 2i :570$157, ·para pagam~nl-0 a Euclydes Pas
i;os Martins; 

3ª discussão do .5ubstilutivo da Commissão de Fin~ças, 
,,fferecido ao project~ n. i7 A, de 1920, man.dando cons1de-
1·ar lh·res de direitos de consumo e de expediente. dos gene~ 
ros livres de direitos os aeroplanos, hydroplanos, hydlro~ero
planos e apparelbos semelhantes; e dando outras prov1dea
pi~; 

2• discussão do project-0 n. 206, de 1920, abrindo o cre
dito de 1.0. 766 :655$900, supplementar á verba 6ª <?o or~a
meuto vigente do Ministerio da Viação~ Ob.Tas Pubhcas; 

1 • discussão do projecto n. 173 A, de 1920, ·equiparando. 
-para todos os eff eitos., o servente do Archivo da Camara, Ja
rruariQ · Monteiro, ao conservador do e~ifi~io tambe_~ da (Ja·~ 
mara; com parecer contrario da Comm~ao de Policia .. : 

Le:v:anta-se a sessão ás 13 ho;ras e 55 minutos. 

ORCAMENTO D.A: VIAÇÃO 

~MUDA · ACCEI'l'À PELO SR. PRESIDENTE DA ~' - ~·~ 
DE RBCL.~'IAÇÃO 00 SR. PAULO DE ~ 

A.' verba s•.: 
Revisão da rêde::· 
Eleve-se a verba total à 5.000:000$, sendo 2.000:000$ 

para pessoal e 3. 000 :000$ para material, afim de estabelecer 
novas . canalizações nos bairros do Leblon e· Gavea e nos suh
:urbioe sezyidos pela EstradB de Ferro Central do Brasil. Linha 
~\uxiliar, Estrada de Ferro Rio d'Oulro e . Estrada da Ferro 
Lc(tp~dina.- · 

Rio de Janeir-0, 5 de ago._qf.o de ! 920 • - · P.4ulc> de F.ronnn. 

77" SESSÃO, EM i8 DE AGOSTO DE 1920 

Pl\ESIDENCIA 00 Sà. BUENO BRANDÃO, Pl\ESIDENTI!J 

A's 13 horas comparecem os Srs.· Buenos Brandão, Artbui
Collares Moreira, Oetacilio de Albuquerque, Costa Rego, Dorval · 
Porto. Antonio Nogueira, ,Souza Castro, Dionyaio Dentes-, Pra.do 
;L'Opes, _Gunha_ Maéhad_o, · Agrippino Azevedo, . Rodrigues i.M&-. 
~hado, A~do Bw-la~agui, '11b.~maz ªodt'igu~, ThO~ ·~"' 
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eioly, Osorfo àe Paiv·a, :r-rederieo Borges, Cunha Lima, üsc.ar 
. Soare~ Simeão Leal, João Elysio, Ba1thazar Pereira, G~nzagél, 

Maranhão, Correia de Bdtto, Pereira de Lyra, Estaeio Coimbra, 
Julio de Meno, Luiz Silveira, Rodrigues Doria, · Deodato Maia, 
Octavic MalÍgabeira, 'Pires de Carvalho, Leoncio Galrão, P~
cbe~o Mendes, Arlindo Leone, Elpidio de· Mesquita, Eugenio 
Tourinho, Heitor de Souza, Paulo de Frontin, Vicente Píra
gibe, Lemgruber Filho~ Augusto de Lima, Ribeiro Junqueira, 
Francisco Valladares, José Bcmifa-0io, Landu1pho de Maga
lhães, Moreira Brandão, Raul Sá, Francisco Paoliello, Jayme 
Gomes, Ma.noel Fulgencio, Raul Cardoso, Sa.J:les Junior; Carlos 
Garcia, Cincinato Braga, Alber.to Sarmento, José Lobo, Carlos 
de Qampos, Arnolpho Azevedo, Ramos Caiado, Ayres da. Silva, 
Olegario Pinto, ,pereira Leite, Ottoni Maciel, João Pernetta, 
Alvaro Baptista, João Simpliefo, Març~ de Escobar, Nabuoo . 
de Gouvêa, Octavio R.ooha, Ba.rbosa Gonçalves e Carlos Ma-
~miliãno ( 72) ~ . 

O Sr~ .. Presidente - A lista de presenwa aecusa o ~o!Jlpa-
~acimento de ·12 Srs. Depu.tados. · · 

-1 Abl'.e-se a sessão.: : •: \. t :. ~ 

O Sr .• · Costa Rego -(supplente, servindo ~ .2º Secretaf'Wf 
procede á leitura da acta d·a. sessão antecedente, a qual é, sem 
~bsel'v3f)()es, approvada.; · · ..., 

O Sr. P,resiclente - ·Passa-se á leitura do expediente •. 

. O Sr •. OctaciliQ d.e Albuquerque (4° Secretario, ~e~. 
"tle #,•) procede á leitura do seguin.te . 

EXPEDIENTE 
·Oifieios: 
Do Sr •. 1º Secretario do Senado, de t7 do dorrente, en- , 

:viando o projee:to da.quella Casa do Congresso Naeional, reco
:abecendo de utilidade publica a Associação Central Brasileira 
dos Girurgiões-Den:Ustas .. ,......, A' Commissão de Consütuioão e · 
1u3tic;a., . . . . . . . . . 

Do mesmo senhor e de igual datat commúnicando que õ 
Senado a4optou e nessa data enviou á. sancção as seguintes 
proposiolJes desta Camara: , 

AbrindQ o credijo especial de 525$500, para pagamento de . 
gratifklação . local a que tem direito Leopoldo José da Silva 
~avares; e · · 

Autorizando a abei'tura do credito e8pecial de i20 :866$8.23 
·=r=~ento a ~iondo & ~omp., em Yi?'.t~de d~ santençâ 
'. IQ'teirad ., .... , ·.-- -- a._ ... 
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-, E' lido e fica sobre a · mesa até ult.erior deiiberação um 
proj ecto ·do Sr. Arthur Co llares Moreira . 

São successivamente lidos e vão a imprimir os se~ 
guintes 

N. 84 A- i920 

Fiza a despeza. áô Ministerio da Juatiça e Negocios Interiores 
· para o e:.eercício de /92!, com parecer da Com.missão ~ 
Firw:nça.8, -sobre as emendas apresentada$ em . 2• diB..:; 
ciusão. 

· Ao orçamento da Justi.ca e Negocios Interiores, :foraµi 
apresentadas pelos Srs. Deputados; no · plet.al"io, e acceitas 
pela Mesa, 121 emenàas; e dellas occorreria, caso fossem 
todas approvadas pela Camara, um augm.ento de 8.638 -:368$ 
na despeza deste orcamento, o que torna dJfficil o parecel". 
inteira.mente favorav~~ da Commissão, em face da necssi
dade de propor ainda. o Relator um augmento de despeza no 
intuito de praticar serviços urgentes, além ' das dotações que 
virão do Senado, opportunamente, para attenderem ao · tra
balho no·vo da Saude e da Assistencia.. Publicas. Estas, aliás_ 
terão receita especial, qúe deverá entrar no orçamento . -

Uma grande parte das. emendas do plenario versa sobr~ 
subvenções a estabelecim~utos de ensino e de caridade. E' 
materia gue merece a mais franca sympathia do Relator, 
que . teria muita satisfação si pudesse, com o pr estigio do 
apoio . da Commissão, acceitar .todos os generooos alvitres fi
liados ao nobre sentimento de piedade humana e ao pro
posito patriotico de elevar o nivel moral de nosso povo . . E', 
realmente, pela disseminação do ensino e pela pratfoa da ca
ridade sanitaria do corpo e do espirita que se poderá obter -
e8Se fim, melhormente apparelhando os já numerooos nu
cleos de iniciativa particular, associativa, municipal ou es-· · 
tadual •. onde quer que elles se revelem, no. territorio va&to 
do . B:rasi!, ás vistas do poder publico. a~ravés o· depoimento 
inforlllatlvo dos _illustres · representantes· desse mesmo povo,. 
que é o nosso, ·cujas grandes qualidades uão devem perecer 
por falta de saude e de instrucção. O pensamento visive.l e 
cJaro : da proposta. dos Srs; Deputados, autores das emendas, 
_é, sem: . duvidª possivel, amparado, em essencia, por -este no
bre desejo de bem cuidarmos das mais urgec.tas necessida-
des popul&:res. . . : · 

A . saude, .i>ara Viver e. tr.abalih.ar, a segurança policial dessa 
viàa e di5sse trabalho e a instruccão pr imaria e profission~l. 
para que o producto da aetividade seja o melhor e mai~ lu
crativo; ·para. :os: -indivíduos · e parà· a colleotividade, são f()r
oas indispe'1Saveis ·a. todas · as nações dignas de conduzirem, · 
na coocurrencia mundial, os estimules e as virtudes que · re- ., 
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ceberam e crearam no impulso inicial da propria indepen
dencia. 

-..Infelizmente, porém, nem tudo quanto a Commissão de
s.ejaria. aceeitar <la. proposta das emendas póde ser com effi
caoia ineluido no projecto, por não ser . praticamente possi
vel ao Tbesouro attender ao pagamento da despeza, sem re
correr ao 3l'ristado rem0di0 dn, r.missão. desaconselhado, ain
da agora, pela · maiOria dos nossos financistas. O Relator tem 
sobre a emissão uma velha opinião conhe~ida. Será nm mal, 
quando for d€stinada ·sómente a pagamento de despezas or
dinarias do orçamel)to, mas constituirá um grande bem, 
quando puder servir para movimentar, em beneficio do 
Thesouro, a economia gerai · da. Nação. porque, assim tere-
mos, realmente, com o papel produzido o ouro. · 

!Ia um pro.jecto archivado na Camara, no qual o hu
milde relator deste orçamento aconselhava a emissão para 
a compra, pelo Tbesouro, no paiz', de . todos os conheci
mentos da exnortacão nacional, por um p~ que deixasse 
margem a um-lucro certo á União e que poderia crear den
tro de alguns annos uma reserva poderosa de ouro, para o 
resgate opportuno àa emissão. Este alvitre. com outros as-
. pectos, appareeeu ainda este anno, lembrado, na Camara. 
pelos illustres Deputados Bento Miranda, como instrumento 
de estabilizacão do cambio, e F. Valladares, como auxilio 

··geral á produccão; e no Senado, pelo eminen~ Sr. Alfredo 
Ellis, como · providencia ·de valorizacão do café. já provada
mente vantajosa. O Relator, ha tres annos, lembrava. no seu 
projecto abandonado, que essa valorização. fosse extensiva a 
toda a massa exportavel de nossa producc;ão e creava tambem 
o credito agrieola . 

· O pensamento dos dirigentes, porém, até para este ou 
para outro gualquer serviço productor de ouro, é ainda con
trario :'i emissão, recusando-a, além do mais, pelo . motivo de 
que, uma vez lançada e~ta, as necessidades de todos os dias da 
despeza ordinarin poderão absorvrr esse recurso, falhando 
,as.gim. os effe.itol'l- da p1·odue1;ão dn our11 . . Yi5-ado-s IJCl-o d·ecl'eto 
legislativo. 

Entretanto, é urgente que. ou po~ · meio de augmento dn 
arrecadação e de impostos novos bem estudados, o que é mais 
di!f ieil, ou por emprestimos, ou por emissão de papel moeda, 
o que parece mais aoon.selhave1. seja majorada .a Receita. de 
1órma a pCJder attender ao crescente dispendio da Republica. 
em grandP, j)artc com obras rrproduct.iva.:o;. ·jú em nndamento. 
ou de defesa nacional. · ' 

Attendendo a este motivo, o da impossibilidade actual d~ 
meios. sente o Relator sério embaraço em coneiliar esta si
;:ua~ão com o parecer -ravoravel que deseja dar ãs . emendas 
1ie caridade e de ensino: e outras àa iniciativa do plenarfo. 

A administração do paiz tem, aliás, em ándamento tra
balhos regulamentares para a deiesa da intelligeneia e da 

· . Sl\ude do povo, entrando em accõrdo com·. os governos esta~ 
e. -Vot . v. . 53 
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d \1aes para um servico val_ioso contra o· analphabetismo e as 
molestias que nos flagellam. . 

O Rela!.or acredita no successo àe tão nobre emprehendi
mento, e aic.da agora acaba de ver pessoalmente o bello co
meço do saneamento no Distrícto Federal, a cargo do ·illustre 
Dr. Belizario Pen na. Em duas visitas successivas que fez o 
R·elator aos trabalhos de prophylaxia rural, qpe estão senão 
e:xecutados, com a maxima àedicação e esforce;; nos suburbios 
desta cidade, verificou a efficiencia desse trabalho, que re
sultará de effeitos altamente beneficos, si não houver, mais 
uma vez, descontinuidade, como já se tem verificado em 
outras iniciativas benemeritas do Governo. 

O saneamento completo do Districto Federal, que poderã 
ser conseguido dentro de dous annos, com a verba especial t.le 
5. 000 :000$, será a solução parcial de um problema que en·
tende directamente não só com a. defesa. vital de nossa raça 
como tambem com a economia geral do paiz. · 

- E' sabido que por toda parte, onde a aeção da defesa 
sanitaria e da hygiene collectiva tem sido praticada por ver
dadeiro~ e dignos profissionaes enlhusiastas e apaixonados 
pela grande campanha, surgem immedia.tamente os resulta
dos prat.icos de ordem economica, com o augmento sempre 
observado do ·trabalho compensador, avolumando o patrim.0-
nio nacional dos l)ovos que obedecem_ ao salutar preceito. 

- Varios e multiplos leem sido os alvitrés, quasi todos pa
.:.rloticos e uteis, para a commemoracão do centenario. Não 
seria extranha·vel, entretanto, que de todas as idéas formula.
das merecesse preJerencia a indicação de alguns apostolos 
unais devotados da nossa sei encia. medica, para tratarmos, 
desde .iá. do problema ino.diavel do saneamneto rural, aua 
restituirá ao povo dos campos, a comega!' pelo dos suburbíos 
do mo ãe Janeiro, as energias necessarias para bem produzir 
as utilidades jndispensaveis ao consumo nacional e á e:xpor
tacãrt. 

Os dados st'gnintci;, colUgidos pelo Relator nas Visitas a 
que nllud~. demonstram a certeza de que o Eerviço já illiaiado 
terá um succeE:so infallivel, ~i o primeiro impulso para o 
grande bem que deu o governo \Venceslau Braz, com o Mi
ni~tro Urh:mo Santos na pa~ta do Interior, e continuado com · 
'firmcz~ pelo acf.ual Governo, nã.o soffrer o damno de uma na-
ralyrnç:lo injustificavel. -

Já ha poucos· din.s, aqui mesmo nesta Comrnh~são, o illus
tre R·~l:itor da ~rarinha alludia com inteira justiça aos resul
tados mag-n1ficos d::t missão Frederico VHiar, auet além do 
serviç:o da organizacão dos nucleos de pescaàores, como re-· 
serva navn l na!=; costas brasHeirus. iniciou tambem o sanea
mení.o collectivo nas praias do norte, communfcando-se sobrP 
füo impor!a"'.1L~ as;:;'.lmpto, N~m .e c·hefc elo serviço n. carg-o rio 
1\Iinistr~ri-J. da ,Justiça~ <1t;i na Capital l~ederat o devJt·t:i11- rrn
fi~:;ional, Dr. BC'lisario .Peuna, que, a exemplo <iG g-rand~ pre
cursor O:;w-aldo Cruz; está creanclo o nucle~ de AOmbatentes es-
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pecialmente r;.onsagra.dos a. uma. das. mais :proveitosas especia
lizaçoes da defesa sanitaria, e, certamente a de maior irradia
ção nos bencficios economicos que deva J;>roduzir ô saneamento 
dos ctmipos e o trata.m~nto systematico de seus doentes~ que· 
são boje, infelizmente; a immensa msioria. Estas não ha du
-.;idM tiossiveis, em face elos resultados do eom~o da exeeu~ã.o 
do trabalho, será, dentro em pouco, a dos validos, o· quê de
terminará um avanço immedia.to de inea.lc.ula.veis propo~õé'3 
em nossa capacidade de trabalho e de producç~o, para ga
rantia certa de nosso progresso . 

8ão est~s os dados colligídos : 

RESUi\lO nos 'JRABALHOS DO smvrço DE µROPHYL.AXIA itURAL DO 
l'll$TRICTO FEDEJiAL DESDE A Bt'A l~STAL!.AÇÁO EM JtJNitO 
DE 1'íH_8 NrE' 31 DI:: JULHO D~ i~20 

Verminose 

Pessoas examinadas pela. primeira vez . . ...... . 
r.om exames positivos . . . . ................ : .. 
Ancytostomose isõlada ôu associ:lda . . . ........ . 
Outras verminoses . . ....•................. 

.Pessoas. regi~fradas e tratadas . . ...... ~ ..... "' . 
OuM-as doenços 

Do~ntes a tter1didos e medioados . • ..... ~ ...... . 

Em ,.esumo 

iô9.73i 
153.Qei· 

74.672 
79.189 

~6.085 

90.765 

Pessoas regi.stratj,as. examinada~ p lrafa.das no~ postos e ..... 
no serviço systhematico domiciliar: 
~o ser\"iço de verminoses . . . . ......... ' ..... . 
:'-;o serviço de impaludismo . • ..•.............. 
De outras doencas . · ·• . ...................... . 

te.9. 781 
2e.os5 
90.765 

Total . . . - •........•.............. ·, . •. 286.581 

Smevt'.co de Zaborn.tÔri~ 

Total de exames para. pesquíza de· verme~ . ..... . 
Exames de sartgue para pesQUiza. de h~matQzoarfos 
1~:\:ime para verificar taxa de hemogle>hina~ ..... . 
Exame para. collta~em. cte hematia.s . . ... : . . . . . . · 
Outros ê'..ltam~s micNscopicos • • ............. . 
· ~x.ames de utinas . • . •. • ......................• 

25'1.tHi 
9.202 
26.S&~ 
1.735 
l.497 . .us 
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I1'atarnento 

'Total de medicai;ões nos postos e a domicilio. para 
verminoses e impaludismo . . . . .......... . 

Total de medicações para outras doencas . . .... . 
' 7isitas domiciliares· para medicação . . ........ . 
Injeccões praticadas . . . . .................... . 
De saes áe quinina . . ........................ . 
De azul de methyleno . . . . ·~ ................... . 
De 914 . . • . ............................... . 
De preparados rnercuriaes . . ............... · ... . 
De hemetina . . . . .......................... . 
Diversas . . . . .................. · .. · · · · · · · · · 
Pequena$ intervenções ch'urgfoas . . .......... . 
Curativos dr:> ulceras e outros . . .............. . 
Cha.mados á. domicilio attendidos ............ . 

· Prophvla.:zia da vaM.ola 

V a.ccinacções . . . . . . . . . . 
Revaccinações 

Tf'abalhQs de saneamento e dP. policia 
sanitari.a . 

Habitações cadastradas. . . 
Pessoas recenseadas. . . 

Fossas construidas : . 
Biologicas . . . . . . . . . . . • . . 
L1quefaetoras. 
Absorventes . . . • . . . . . . . . . . 

Poços: 
Aterrados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Fechados e munidos de bombas . . . . . 

Rvd:rographia. 

23.f 70 
iS.447 

40.669 
200.813 

21 
5.214 
3.08~ 

1 • .t.35 
.(84 

356.6i8 
1311. 487 

4.7.301 
24.423 
17 .846 
3.327 

4.98 
1.211 

ws 
594 
757 

:10.803 
iEn 

U.6t7 

8.319 

Para o com.bate ao impaludismo dispõe o se1·viço de va
rjas turmas de trabalhadores, para desobstrucção de rioa, de 
vallas, drenagem e aterro de pantanos, derruba.da de mattas, 
dE>st.ruição de focos de larvas, etc .. 

Varios rios teem sido desobstruidos, alargados, rectifica
dos; canaes, na extensão de kilometros teem sido oonstruid-os. 
vallas, drenos, aterros, etc., em toda a área do D. Federal e 
no Estado do Rio. Assim, os rios Abel e Camboatá em Quei
mados, foram desobstruidos na extensão de sete kilometros, 
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quatro em um e tres no outro, com enorme ·proveito · para a 
salubridade da região. 

Em Merity, onde não havia nc~ãó do estado hygido de
pois de abertos varios canaes e vallas, que dessecaram 'com
pletamente os pantanos existentes, medindo uns e outros mais 
de _seis ~ilom~tros, al~m do t:;-atamento systematico da popu
laçao, fo1 extmcto o impalu~:hsmo, sendo já notavel o incre
mento da lavoura na região. 

Vigarfo Geral, Parada Lucas. Cordovil Braz de Pinna. 
suburbiOB da Leopoldina Railway, eram por 'igual infelicitado~ 
pelo impaludismo e pelas verminoses. Com. o dessecamento 
de pantanos, derrubada de mattas, destruicão de bromeliacias. 
aterramento e fechamento de poçcs, construcc;ão de fossas e 
t.r'atamento systematico dos moradores, extinguiram-se o im
:paludismo e a opilaç.ão. e os logar es prosperaram. s. ponto dP, 
em 18 mezes duplicar C· numero de casas e de habitantes.'. 

Em Jacarépaguá, a limpeza e abertura de vallas e rios. 
t em · melhorado sensivelmente as condições locaes ·de salu.:. 
bridade. , 

E assim em todas as regiões . Itaguahy estava se tornando 
dn.habitavel. He>Je 'póde ser habitada s-em o menor risco. 

Dispuzesse o Ministerio de maiorea recursos, para f.azer 
um serviço systematico de desobstruccão e rectificação do~ 
ri-Os, que cortam o ~istricto Federal.· e em dous ann<)S elimi-
naria do seu quadro nosoalogico -0 impaludismo. · 

Até 31 d~ .iulho de i91.9 funccionaram ·sob a direcção desse 
servico nove postos sanitarios, que eram os de Gavea, Ilha 
do . Governador, Penha: Madureira. Pilares, Bangú, Camp(). 
Grande, Santa Cruz e Guaratiba. Até 12 de julho do anno 
passado estava o servico na dependencia .da Directoria Geral 
de Saude Publica. · · 

Por deere'to de-·f2 de. julho de i9i9, foi desligado daquelle 
departamento, ·ficando directamente subordinado ao l'liniste
rio da Justiç~.. que entrou em accôrdo com o Governe do Es
tado ·do Rio para a instâllação dos trabalhos de saneamento 
rural na zona 1imitrophe daquelle Estado com o Districto 
Federal. .. 

O posto de Jacarépagú.á, confiado á Missão Rockefeller, 
passou á à.ependeneia do Servico e no Districto Federal foram 
installados, além dos indicados, · os de Anchieta e da Villa 
Proletaria, e no Estado do Rio os de Merity, _S. João de Me
rity, Nova Iguassú, rtaguahy e Mendes. 

Ao todo 17 posto-s-, além do Hospital Oswaldo Cruz em 
Mendes. 

Além dos postos, foram· sendo estabelecidos sub-postos, 
á proporção das · necessidades· e para maior facilidade de 
soccorro ás populacões· e dos serviços externos dos postos. 
'Esses sub-postos· não são permanentes, durando o tempo ne
eessario pal'a o tratamento da população de· uma ãrea. de mui
tos kilometTos em torno, e serviço d>e cadastro, recenseamen
to, eonstruc(jão de fossas e aterramento e melhoramento de 
poçO·S. 
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Aetualmente !unecion:lm üs ~(te Galeão. Itaourussá, llha 
da Maàeira, Mangaratiba, Monteiro, Pedra de Guars.tiba, .re
cooymo de Mesquita, Queimado8, Paracamby, José Bulhões, 
Trindad'3 e Mendanha, 12 ao lodo. 

Até o mez passado funccioncu o da Saiz da Serra, durante 
seis roezes. 

Durante um anoo funccionaram os· de Santissimo, Rea-
'lengo e Praia da Gavea. . 

Estãô sendo esta.b<'lleoidos o de Sertão e o da fazenda de 
Sant'Anna.. na linha Auxiliar. 

O Si!rvico abrange todo o Districto Federa.J e no Esta.do 
· \do B,iQ !\ 5ua a.ccão se estende até o Meio da. ~erra, na Leo

poldina : ~ Xerem, Tingu~ S. Ped.I·o, na Rio do Ouro; Manga.
rs.tjba, Paraeamby e Barra do Piraby na. Central, e a Sertão. 
:llém Ge Belém, na Linha Auxiliar 

Nem todc5 QS postos teem o mesmo temPo de fundação . 
Os ·aa Gavea, Jlba do Governador. Penha, Pilares. Ma-

. dureira, Jararépaguá, Bangú, Campo Grande, Guaratiba e 
Santa. Cr uz foram estabelecidos em junho de 1918; o de An-· 
elüeta em agosto de i9i9; o de Villa Prol~taria em novembro 
de HH9; o de Neva Iguassú em julho de 19i9; <> de Merity 
em agosto; os de S. João de Merity e de Itaguab.y em se
tt.•mbro, e o de Mendes em outubro de i9i9. 

De junho de 1918 a julho de 19t9, com acção muito li
mitada, todc o pe$soal ern. destacado da Saude Publica., exee
pto os microscopistas e os trabalhadol'es de valias. 

Desde i2 de julho, o pessoal passou a ser do proprio ser
vioo, sendo augmentado, e muitíssimo ampliada a sua. aecão. 

De Junho de 1.91.8 a 31 de julho deste anno, tem sido 
~ õ.~speia de 2. 219 contos de réis. 

O r esultado obtido, porém, é de tal vulto, que a nin
guem ~ dado negar as 'l."antagens desses gastos remuneradores. 

A par deste ·grande trabalho official pensa o Relator 
que o auxilio directo á.s casas de caridade e de ensino, sub
tnf)tt.endo-as á fisoa.lfaação das autoridad~s federaes de ins
t ruccã10 e d e saud'-e p.ublicas, darã:o magnifioo's '4l'esulta'dos 
im.mediatos. porque interessam no benemerito serviço as de
diesç5e~ particulares e as vocações caritativas dos bem for
mados eoraçõe$ dn~ familias brasileiras . O ideal seria. at~. 
no entender ·do hunülde Relator deste orcam·ento, que a- inai01• 
parte da assi!'tenc ia hospitalar fosse de iniciativa particular. 
mantendo a Gnião sómente. além do auxilio em dinheiro e a 
f iscntização eompr.tl'ntc <lo ~erviço. estabelecimentos modelos 
de onde pudessem 8ah i r o-s mestrE'!' l1nbilit.adog para cada 

. r~ião do paiz . 
Neste pensamento. passa o Relator a offerooer suas sug

g-e·.!?tÕP.~ :i Cmnmissão. para que esta r esolva ·com melhor sa-
, bE'Qoris. sollre a ma ter!a das emendas. · 

E' prin<'ipio assentado que, resalvada. a opiniã.o, pessoa! 
do Relator. e~t.e terá. dê- p·rocurar fazer valer, no p!enario, 
!ilómr n! r . a opinião Yenr.edor:a da maioria da Commissão; e. 
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~mbora ao- Relator da Justi<::.a e Interior se afigure meno~ 
acerta d() recusarmos o:- auxilies ás benemeritas. e multiplas 
jnstituicões favorec.idas nas emendas sobre caridade e ensino 
do que pe.rmittirmos uma relativamente pequena majoração 
no deficit orçamentari0 do projecto, que poderá ser supprimi
do por uma providencia geral de vulto, certamente já ·nas 
cogitações previdentes ido Governo e do eminente Relnt-0r da 
Receita; embora e;S:ta seja a. ovinião do Relator, saberá este 
acatar. como lhe cumpre. ao transmittir á Carnara o trabalho 
da Commíssão, o voto de sua m(lioria. àando, nos iinaes dos 
pareceres pn.rciaes sobre as emendas, a opiníão vencedora, 
que será a unica a ser defendida no plenario, contra os ar-

. . l?'Umentos dos oppositcres. 
Neste proposito. que é o mais razoavel no assumpto, pas

sa o Relator ·a -considerar as emendas sujeitas ab estudo d~ 
Commissão e a .offerecer tambem ã deliberação desta os al
vitres que lhe occorreram na aprecial}'ão do projecto em se
gunda di~ussão·. 

EMENDAS D9 PLENAR10 

Diversas 

N. i 

Augmente-se a verba necessaria para limpeza. mQbilf ario 
e · ornamentação da· secretaria e gabinete do Ministro, para 
200 :-000$000. 

Sala das sessões, 13 de Julho de 1920. - Manoel Reis. 

O velho nredio aonde está instaIIada a Secretaria da Jt1s
tiça e Negocfos Interiores, informa o Sr. Ministro da. pasta, 
não deve ter seu mobiliario agora reformado, porque talvez 
seja melhor darmos um credito maior para melhorar o edi- . 
ficio, como já. é pensamento conhr.cido, o que poderá ser 
realizado ~i as condições o permittircm. A pequena verba 
actual bastará para· a limpeza ca casa da praça Tiradentes. 
<mde ninda funcciona o ministerio, alé sua remodelação. 

A Commissão é contraria á emenda. 

N. 2 

A' verba s• - Secretaria da Camara: 
A Commissão de Policia, tendo em vista a erposição que 

lhe foi feita pelo Sr. directoI' da Secretaria <ia Camara e 
Considerando que as aetu:;tes verbas das consignaçõés do 

ctMateriah> são, em absoluto, itisuffi~ientes, como provam os 
.creditos supplementares que. ha varios exp,rcicios. lhes são 
abertos; · 
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Considerando que as \'Prba.s r(~f eridas, votadas para 6 
orçamento ,·igent.1> são ainda as mPsmas de ha mais de dez 
annos pa.ssa<l-os, üm qu~ ns pretos da~ mec·ca<lorias eram 
talvt~z menores de 50 % do que os actua r:::: 

Considerando que com u mudani)a da Camara, do .seu 
antigo edifício para o Palacio Monrô~, desp F>zag novas foram 
ereadas. corno a do ele-Yador. rweparo d<J rarqu'P e melhor 
conservação do predio; , 

Considerando que, estabelecendo-se a média dos creditos 
~up:plementares votados cm 191.7. 19lS P. 1919. se verifica um 
~pplemento pol' exercicio d e cerca de !55 :000$000; 

· Considerando. finalmente, que o pre<;o do papel e da im
pressão impõe maiores gastos pela cons1gnac,:ão «Documentos 
Parlame-nt.ares:t, propõe a segujnte 

E74enda 

Ao art,. 2º. vertla 8" ~ Secretaria da Gamara dos Depµ""\ 
tados - consignação "Material». augmentada de 63: 398$, para 
attende:r ao pagam~nio do excesso de desp~za~ <l~ varias sub
eonsignações, assim disc.ríminadas: 

Para a continuação <ia publica~·ãO de documen-
tos :par-lamentares . . . ... . . . .......... . .. . 

Objeetos de expediente ...... .... ... . .' ..... . 
Despezas evemtuaes .................. '. ..... . 
Conservacão e limpeza do ~dificio e dos movei~ 
Para cons~rv~.ão e custeio do automovel desti-

nado á conduc~ãn no Prf".Sidente da Camara 

8 : 0(){),,,~ 
1 5 :()00$000 
32:4()0$000 
1:978$000. 

6:000$000. 

. Sala da! sessõe5, 16 de julho ne 1920. - .4ndrode Be• 
~- t 

· De accôrdo com a j ust.ifica~.ão .da Me-sa da Carnara, nos 
tonriderando de .seu digno 1º · SecrP.tario. a Commissão é de 
parecer que seja approvada n emenda. · 

N. 3 

Ao n. 2 - Veirha 81 
- 8~cre.taria. da Camara dos Depu.

tados: 

. Au~entada ·d-e i :080$. para. pagamento, a eontar de i! 
de Janeiro, a um supplente de redactor de àebates que com~ 
plf>.tou 1 O annos de serviço. ·. · 

Sala das sessões, 19 de .iulho de :1920 . - Andrade Be .... 
zerra. · : 

' 

A emend·a obedece a determinaç.ão legai e por isto ~ 
Commissão é de parecer que séja approvada .pela Camara 
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SESS.:\O EN 18 IJE .\f.{)STO DE 1.920 

N L • 4 

A' verba 8.. - Secretaria da Camara dos Deputad~ -
Consignação «Pessoal> - Para pagamento de gratificações 
addiieionaes em virtude de varias leis e deliberações da Ca
mara.: 

Diminuída de 1 :080$ de gratific.ação addiciona! de um 
<'onUnuo fa.llecido . 

. Ãugmentáda - de 3 :5f0$ para pagamento de gratificações 
addicionaes a varies · funccionarios que completaram 10 ann~ 
de servicos e a outros que completaram mais cineo annos com 
oireito, portanto. a maiS 5 % . · 

Pelo mesmo motivo do parecer sobre a emenda D. 3 é 
tambem a Commissão favoravel á emenda n. 4. 

N. 5 

A<J n. 2 - Verba 8 .. - SeClt'etaria da Camara dos Depu'-' 
tadas - Consignação cMateriab : . 

Augmentada dei 4 : 800$ para pagamenf.o. ao porteiro da 
Secretaria da Csmara, Eugen io caetaníl da Silva, de qUantia 

- correspondente aQs alugueis do predio de- sua residen-eia. que 
deixou de receber durante quatro ª _nnos, á razão de 100$000 
mensaes .. -. 

Sala das sessõ~, t7 · de julh_o d~ 1920 . - Simeão Leal.; 
A Commissão é favoravel á emenda . 

......... N. 6 
Ao n. 2 - Verba. s• - Secretaria da Camara dos Depu-,. 

tados: 
Augmentada de i : 260$ para pagamento da gratüicao&o 

uddicional de '15 % a. um tachygrapbo que oomp1etou f.0 
nnnos de serviço, a contar de 1 de janeiro . 

Sala das sessões~ i7 de julho de i920. - Andrade Be-
:f!'f"'ra. 

Pelas razões que abonam as outras emendas sobre ~ 
mesmo. assumpto . .S a Commissão favoravel á emenda n . 6. 

N. ·7 
Verba 8•: 
Augmentadp. · de 14 : 400$ para -pagamento da dHfe.rença 

de vencimentos, em -virtude de sub~tituicões; ·a •um chefe de 
seccão, um primeiro officíal, um segundo <lfficial e a u!ll 
amanuense interino ·da Secretaria da Camara .. 

SaJa· das .sessões. i9 de julho de t920. - Co:tta Rego. 
A Commissio é favoravel á emenda. 
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Ç:I.• 
\J".1'"9 

N. 8 
<.Augmentada de i :800$ pa;ra a gratifiea~ão de 50$ men

saes a. cada um dos tres eontinuos · que servem junto â. Mesa.:a. 

J ustificaçáq 

A gra.tificação proposta para os continuos d.a Camara já 
é dada aos que exercem igual funcção no Senado F~eraL 
E' medida equitativa e de justiça. 

Sala das se.ssões. - Nican(}'f' NMcimento. 

As informações colhidas pelo Relator junto á Me.sa da Ca
mara. dizem que esta emenda escapou á ··revisão, no trabalho 
feito para a aeceitação das emendas do plenatrio. por~anto 
rna materia é centraria a.o Regimento da· Casa. 

A Commissão~ com aste motivo1 é contraria á emenda. 

N. 9 
Verba 12• (Justica Federal). Accresaente-se uma S'llb

eonsignação de 30 :000$,. para os repar.os ~e que ·necessite o 
proprio nacional onde funeeiona, em S. Salvador, o JuizC 
Federal do Estado da :Bahia. · 

Sala das sessões, 19 de julho de !920. ;.--. OctatJfl> Man-
dabef.ra. , 

O Relator a·presentará uma emenda na verba Obras, sendo 
incluída a a·espeza a que se refere a emenda. 

A Commissão considera-a por isto prejudicada. 

N. 10 
As sub'venções a tnstitutos de Enstno Otrici~l {ieverão ser 

<lecompostas em d'espeza consolidada e· des-o~:ia variavel com
prehendendo a. primeira os vencimentos rlo pa...,soa.l docC?nte 
e administrativo e a segunda as àespezas com mate:i:ia.1 e 
eventuaes. 

Rio de Janeiro, ii de julho de 1920. - Paulo de Frontin. 
O -Oecreto n. H. 530, de iS de marco de f 9'15 contraria 

o pensamento da emenda e respeita a autonomia dos insf Hu
tos de ensino cujos orçamentos ·são elaborados pelas congre
gações e approvados -pelo' Conselho Superior, sendo homol1J
gados pelo Mjnistro. Este decreto ainda pende· de approva~ãL\. 

Por este motivo, d€ ordem legal. é a Con:imissão con
traria ã emenda. 

..-1'1. 10 A 
A' rubrica n. 23, subV'enções á Escola Polytec'lmica 

Accrescente-se ·1.2001:000$ para augmento do edificio da Es
cola Polytechnica do Rio de Janeiro e transf.erencia para elle 
das installações do Instituto ~lect.rotechnico· annexo á. mesma. 
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SKSitõ BK !S DE AOOSTo DE 1920 

·escola, adaptando-se -o · edificio do referido Instituto par:.i. '.1. 

Secretaria da Justiça e 'Negocios Interiores) ou sendo ao 
mesmo dado o destino mais conveni~nte ·para o .serviço pu
blico. 

Rio de Janeiro, i7 de julho de 1926. - Paulo de Ffoonti1i.. 
A ad&ptação aconselhada pela emenda não convém á ad

ministração, quQ pensa em dar 'outra solução ao assumpto. 
com a mudança de outras repartições . e accommodando me
lhor a Escola PolyLecbnica e a Secretaria. da Justiça. 

· A Commissão é contra.ria á emenda. 

N. 10 B 
Das subvenções ao ensino. será tirada. a importancia. ne

cessaria para a acquisil;ã.o de 300 colleecões dos quadros mu
raes, para. o ensino da Historia do Brasil de Setb, colleccões 
que serão distribuidas pelas escolas e estabeleaimentos depen'
dentes da União, onde haja ensino primar~o ou secundaria. 

Rio, 15 de julho de 1920. ·- Deodato Maia. 
As suavenç.ões aetuaes aos institutos de ensino, já incluí

das no · projeeto por força de _leis, não podem ser reduzidas~~ 
A emenda não estabelece o quanto da. despeza, nem pede o 
augmento de credito para. o fim desejado. . 

Por isto, a Commissão é contraria â emenda. 

N. H 
Verba 23"' - Subvenções a Institutos de Ensino -:"'Eleve .. · 

se, de 60();000$, a consignação rela.tiva á Faculdade de ~edi
cina da Bahia, sendo 500 :000$ para continua.cão dos trabalhos 
de construccão dos pavilhões ce chimica e too :000$, para 
reforma e acquisicão do material para laboratorios e clini-
cas da mesma i"aculdade. , 

Sala das sessões, 19 d'ê julho de Hl20. -· Octavio Man
ga.beira. 

1 

O Relator pensa que a obra e a acquisição de material 
aconselhados na ·emenda são incontestavelmente de tp'ande 
utilidade, pois visam permittir que o ensino da. medie1na no 
grande Estado do ·norte possa ser dado com maior proveito 
para a nobre sciencia em eujos recursos tem de encontrar 
o Governo os meios para combater os males multiplos, que 
retardam o progresso de nossa raça. 

Pelo criterio adoptado, porém, a despeza -oóde ser. adiad&, 
e, por isto, o parecer é contrario. · · . 

N. i2 
Verba 34"' - Instituto Oswaldo Cruz - Accrescente-se 

em seguida .. a diuateio ao instituto ;Filial com séde no. Es~ 
t~do do· Maranhã.o>, p&ra desenvolvimento . o.a secçãQ. (fe ophi-: 
d1emo, f2 :000$000. -
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Justi{í.caçiio 

O Governo. antoi·izado pela lei orçamentaria, · coniractou 
ha poucos dia~ com o D:r. Vital Brasil a Greação de postos 
antí-ophidfoos em Matt.o Grosso. Goyar. e Parahyba. Esta 
emenda viza dar maíor desenvolvimento a uma secção da 
·filial do Instituto Oswaido Cruz. em Mat·anhão. dotan<:lo-a com 
quantia igual á concedida aos Estaco$ citados.· 

Sala das sessões, 13 de .iulho de 1920. - Rodri{rues Ma- · 
âiado. - Artkio' Collm·e$ }foreira. - Cwn.h.a Ma~h<ido. __. 
/.ui: Domingues. 

A justificação da emenda merece o apoio da Administra
,;;ão que julga valioso. o serviço para o qual se. pede o pe
(Jueno credito de 12 :000$0()0. 

O Relator apresenta ad~nte uma emenda incluindo · a 
providencia. 

A Com missão Mnsidera prej uÇ.ic.a<la a emenda. 

N. '13 

Mantenha-se a subven~,ão de 30 :000$ ao Instituto · His
tJJI•ico ~ Ge.ographico Brasileiro, subvenção sempre concedida 
pelo Congresso .e que consta da le:i que fixou a despeza geral 
da Republica para o exercicio de 1920. 

Sala das se'ssõeR. Hí de julho de '1920; .-· - José B<1:n.ifacio. 

i .. -retirada da pequena subvenção, que está no orça
mento em vigor, causaria grande damno ao instituto, em 
cujos trabalhos a Republica encontrará sempre valioso 
instrumento de ordem intellectual e moral. 

A Commissão é favoravel. 

N. 14 

Mantenha-se a subvenção de 1 O :000$, à.o orçamento vi
gente, á Liga do Ensino do Rio Grande do Norte, a qual 
mantém a Escola Domestica. 

Sala. das sessões, 15 de· julho de i920. - Jv:venaJ, La
mortine . 

.A emenda veiu por engano a este orl}amento. pois sua 
materia cabe no projecto referente ao da Agricultura. 

'E~tá pí'r>-jl~dicada. 

N. 15 

Para a ern~Lrucção de um. pavilhão, onrle serão conser
vado;;; e ~xaminados o~ alienados ou suspeitos · de alienacão 
mental, antes d~ serem recebidos no Instituto Neuropatholo
~i<:o, 50: 000$000. 
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SB6SÃ.O E::-.I i8 DE AGOSTO DE 1920 

Justifú:ação • 

A construccão de um pavilhão, enf ermarfa. ou deposil.o, 
ond~ º" alienMos ou suspeitos de alienação mental esper&m 
o exame medico-legal, é indispensavel e urgente. 

Não J)O<!em, nem devem esses infelizes aguardar nos xa
drezes da policia, com malfeitores e doent;;s, em promiscui
dade, o exame pericial e a guia, indispensaveis á intern.a.çã.o 
delles. ··· 

. Annexo ao Instituto l'leuropathologíco, para onde são afi
nal remettidos os· alienados, encontrados na via publica ou 
.entregues á polfoia, nesse pavilhão far--se-ha. o ex.ame imme
diato do ênf ermo, de modo a impossibilitar a admissão, na
quelle estabelecimento; dos doentes nos quaes o delirio ·seja 
apenas symptomatico de uma grave iniecção, capaz d-e tran
smittir-se aos alienados em. tratamento. - Tei:eei,.u. Bro:ndã.o. 

A Com.missão é contraria á emenda em face do oriterio 
de .adiar todas. as o1Jras novas neste orçamento. 

N. f6 
Para remodelação, concertos e acquisicão c,e novos appa

relhos dos gabinetes electro-therapico e radio-tberapico do 
Instituto Neuropathologi00, e para a. conservação technica e 
adaptação dos mesmos·. a.pparelhos aos seus demais fiJlS the
rapeuticos, iO: 000$000; 

Justificw;ão 

'rorna-se indispensavel a cónsignaçãc da verba solicitada, 
porque nem os medicos nem os enfermeiros teem a pratica. 
o conhecimento· tecbnico nem tempo disponivel para lidar com 
~parelhos delfoa<lissimos, cujo mão .fU~C4)ionamento póde 
acarretar graveF- damnos ao doente e ao manipulador. 

O Instituto N eropathologico é onde se effectua o en
sino clinico das doenças mentaes. E' natural, portanto, que 
nesse instituto não haja carencia de meios thera.peuticos para 
os doentes e !)ara o ensino. - Tei.:r:ei,-o. 1Jranti.aij. 

A Ci>mmissão é contraria á emenda. 

N. t7 

Verba as• - Subveneaes; 
. Ai, Sociedade Protectora da ID!trueção, para auxiliar a 

manuteneã~ do Lyceu Popular de Inhaúma, t2:000ê000. -

lu.ff(icat;4o 

São os mais notaveis os l3erviços prestados 6 ID&t.NOQão 
Publica nelo Lycau Popular de Inhamna. A sua aliliaóili 
representa ~ série de sacrificios incalculaveia, que 16 un 
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grande devotamento póde justificar. Apezar disso e devido 
principalmente á. carestia de tudo, o Lyceu está ameaçado de 
ver fechadas as suas portas, ou pelo menos na contingen.oia 
de limitar a matricula a detennioado numero de alumnos. 

Do valor e dos servicos desse estabelecimento de ensinn 
dá testemunho o inspector escolar que, êm va!'üt.s épocM. se 
manifestou de modo por que se vê nos attestados que a seguir 
são rcproduiidos. 

Sala das sessões, i6 de julho de i920.-Vicente Pi.7'aqwe. 

Atteltado& 

cVisitei hoje este Jyceu, encontrando presentes iOô 
alumnos ássim distrlbuidoe: 43 na aula preliminar; 46 no 
i • anno e i 7 no segundo . Os trabalhos· escolares se faziam 
regularmente, havendo ordem e disctpina. r 

Em 12 de novembro de 1917. -- Venerando . .Qa Graça 
Sobrinho, inspector escolar. 

cEm visita boje a este lyceu verifiquei & presença de 
99 alumnos: ~5 na aula preliminar; 39 nc f º anno e i.5 · no 
segundo. Com toda a regul&ridade, ordem e disciplina as 
aulas funcoionavam. · 

Em 4. de dezembro de i9i 7. __;_ Verntrando da lhrar;a So-
brinho, in~pec tor escolar.> . 

-.cContinúa este lyceu a merecr.r a~ sympathias de todo~ 
que teem o prazer de visital-o; :pelos reaes e relevantes be· 
neficios que vem prestando á populaQão operaria, t'êSidenf.e 
na localidade em que elle se encontra localieado. As suls111 
teem funccíonado com a maxima :regularidade. A frequenefa 
hoje attinge a 120 alumnos: 4n na aula preliminar; 58 n"' 
t• anno e f3 no 2º. 

Em 26 de marco de i9t8. - Veneramfo da. Graca S<J .. 
brinho, inspector escolar. · 

4:'l'enho prazer em verificar que hoje, 25 ·de abril, 4• mez 
do anuo lectivo de 19i8, encontro nestê lyoou umf! freqnenci~ 
de 121 aluninos; 5i na aula preliminar; 54 no . pl"itnêfl"{, 
anno e i6 no segundo. A. impressão que esse facto me causa, 
~ das mais agrada.veis e salutares, pois significa que a po
pulacão operaria do districto a meu caI"go - o f3° - tem 
correspondido ao trabalho, ao esforco. á deâicacão dispen
didos pela Sociedade Protectora. da Instrucoio, mantenedora 

. ,do. Lyceu, e . pelo ~orpo dói:ente do me&mo . -
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SESSÃO EM 18 DE AGOS'I'O DE 1920 s.17 

Cumpre-me dizer aqui que este futuroso estabelei:.:i
mento de ensino, que se denomina . <l..yceu Popular de 
Jnhaúm~. comei;;ou a funccionar no 13º districto em agosto 
de 1917. . . .. 

Em 25 de abril de i9i8. - Venera11.do da. Graça 80-
b~~inho, inspector escolar.> 

~ncontrei hoje assistindo ás aulas, cento e quatorze 
(ii4) alumnos: 57. na aula preliminar; 39 no 1° anno e iS 
no 2º. r 

Correm os trabalhos regularmente. notand0-se ordem1 

disciplina e grande aproveitamento nos a.lumnos. 

Em 2 de maio de 1918. - Venerando da <h~a So-
brinho, inspector escolar.> . 

d&sisti hoje aos ex.erc1c10s mílitares, achando-se pre-
sentes 120 alumnos, sob a matricula de 379. . 

Pospua <> Lyceu duas companhias uma de adultos e ou
tra de menores. 
~ Os instructores doo~s companhias se teem desempenha
dos de suas funcções com intefügencia, zelo e grande -dedica
cão~ o que ~e observa pelo enthusiasmo reinante entre adul
tos e crianças e pelos diversos exercicios que. com precisão 
e acertos. já e:x:ecutam. . 

Em 6 de junho de 1918. 
nho, ínspector escolar.> 

Venerando: da Graça Sobri-

. <Acham-se presentes hoje, 136 a.iumnos: 51il . na aula 
preliminar; 58 do t º anno e 19 do 2•. 

Reinam ordem e disciplina. 

Em i7 de julho de 1918. - Venerando ·da Graça Sobrí
nho, inspector escolar.~. 

«Assisto hoje, mais uma vez, aos exercicios militares. 
Acham-se presentes 128 alumnos, observando-se grande en-
thusiasmo e anroveítamento entre elles. . · 

Não sei de- que palavras e phrases me servir para iteste
munhar aqui o meu enthusiasmo, a minha admiração e <J 
meu reconhecimento á administraçã'O da .Sociedade Prote-· 
ctora da Instrucção, mantenedora. deste Lyceu~ e muito es
pecialmente ao více-presidente . dessa mesma soqiedad~. o 
~ .. :Qr. Albe~ico ode §ant'A.nna. Esse meu enth~1asmo, ess~ 
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minha., afilnirat;.ãc, esse meu reconhecimento teem por caus~t 
o facto àa construcção, á rua Clarimundo de MeIIo n. 14, lo
cal esse que se pód:e considerar - o coracão do districto a 
meu cargo - o 13º - de um edíf foio modelar para o funccfo
namento do Lyceu Popular qe Inhaúma. -

Esse edifício foi iniciado a 23 de maio de-ste anno, e 
hoje. 3t de agosto, já está quasi inteiramente terminado, 
tanto assim que a referida sociedade prete;nde fazer neUe 
a inauguração <lo Lyceu, a 1.8 de setembro proximo . 

. A' Sociedade Protectora da Instrucçã-0, e muito parti
cular e carinhosamente ao seu digno, -esforcado e operMo 
v1ce-presi.d·ente, o Sr. Dr. A.lberico Sant'Anna, os meus pa
rabens e a minha admiração pelo grande amor que tem ma
nifestado pela causa do ensino. A todos hypotheco a minh2 
gratidão, o meu reconhecimento. . 

Em 31 de agosto de 1918. - venerando da Graça Sobri
nho, inspector escolar.;,. 

e:O Lyceu Popular de Inhaúma, loealisado á rua Cla.ri
mundo de Mello n. 14, funooionou, ~onf orme tive occasião 
df~ observar, com toda a regularidade durante os annos que 
se findam a 31 do mez corrente. 

Para informar, porém, a Directoria Geral de Instru
cc.ão sobre os relevantes beneficias distribuidos pelo Lyceu, 
não me bastava sómente ter seiencia do seu funcciona.mento. 
pr~cisava saber si. ele fado, !i>S alumno~, auferiam real pro
veito, facto esse qu~ viria testemunhar que o corpo doeente· 
do mesmo Lyceu h:rvia cumpr1do, \.fiel (' satisi'actoriamente, 
os seus deveres, e a alta administra~ão da Sociedad~ Prote
ctora da Instrucção, se interessado pela causa do ensino e, 
portanto. pelo bem publico. Essa prova. eu a tive quando as
sisti aos exames esr-riptos e oraes, realizados nos dias 15, 
i6, 17, 18 e .f 9 do corrente. Foram 6ubmettidos a exame os 
alumnos do curs-o preliminar, os do primeiro anno e os do 
·segundo. 

Confesso que o aproveitamento a:presenta.do . por elles 
foi além da minha espectativa. razão por que deixo aqui con
signados votos de louvor á alta administ.racão da Sociedade 
Proti;-,ctora da Instruci.:ão. á dírectoria do Lyceu e ao corpo 
docente do mesmo, fazendo acompanhar ~sses votos dos meus 
mais ardentes desejos de franca prosperidade ao estabeleci
mento de ensino tão bem cuidados peta sociedad.e acima re
f er1da. 

.. 
Em 29 de dezembro de· 19i9.- }~eneraruj.o da ·Graça So

brinho, inspector e-scolar.>. 
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P ensa o R~Jato"· '.:p.ls c;.s in2-tH~üi:lii:."' de e:!!.sinc, assi.ste,n
cia e eariàade, no lc1'rttorio d9 Dislricto F ederal, theatr-o 
mais immediatar:1P.nt "' sujeito á irí('.Ul'&ão ào vicio e do crime 
dos quaes é pre~a a infoncia desvalida. hem merecem o ca
rinhoso auxilio, ~ob a vigilante fiscaliza.ção dos poder·es orga-
nizados da R~pt~blka. · 

O auxi.lio que dermos a essas casas benemeritas, pequeno 
embora; se1·á sempre c~timuio ao estabeJeciménto de outras, 
sob a direcção particular, qu.e é a rne!hor, de pessôas altruis
ticamenle dediN~da.5 ·ao scr"\.'! <;o de amp·arar a infancia contra 
os exemplos máos das · ruas r. o lirocinío da propaganda sub
versiva dos bons senlimenlo:: humanoE. - · 

O Relator opinou. a p1•inc.ipio, pela approvação da. 
emenàa. eom a. rednc:çãc do auxilio proposto, de 1.2 :000$ para 
6 :000$, cm faer. das diff icnldadB!'= financ -:>iras da hora pre
sente. 

Teve, porém. de modificar este voto em face · uo criterio 
geral adoptado pelas Commissões de Finan~as do Senado e 
da Camara. em r eunião convocada pelo Exmo. Sr. Presi
dl!~te àa. Repul.>.J.íca, na. qual l'econheceram a impossibilidade 
de ·attender, em 1921, a despezas com alL~ilios ou subven
ç.ões não só a. estabelecimento nos Estados como até na pro
pria Capit..al da Republica, respeitadas !;ómenfr · rarl5~ima.s 
excepi:ões dos do Districto Federal. 

A Commissã.o é comraria á emenda: mas incluirá a. insti
tuição a que ella se .refere na relação constante da eznenda 
substitutiva geral, qi._1e adeante apresenta. 

N. 18 
Onde convier, acerescentc-se: 
§. /t • I.,iga .Barbacenense uon t.ra o AnaJphabcUsmo, Es

tado d~ 'Mina~. auxil io :í. J o r-~colas primarias, s· :000$000. 
Sala das sessõe!-:. 17 de julho de 1920 . - Senna F-iguei

rcclo. 
. A Coinmissão, f>m face tio crH1'l'io geral 'ltloptado e a que 

se referiu no i'.inal do parc~er sobr0 a emenda 17, é contraria 
Ü\mbem á pre~entr ~roenda. 

-:>,T 19 

Sub\•enção ao In!itituto Pasteur de Pernambuco, réis 
12:000$00{1 . 

Sara· das ses::;ões, :iô de junho de i920. - L . C,arrda: de 
Britto. - Andrade Beze1·1·a . - A.ustragesilo. - Ger?Jasio Fio
ravanti. - ,,. •·<w.t~ 

O serviço dest€:~ Instituto mereceria o a:uxiüo pedfüo, 
pelo muito de benêficios que coro estE:: poderá prestar a uma 
grande região do paiz. · 

e. - vct •. '!! .: 5.t 
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L: f··L;zi1!''1dr. voi;_·,··ai , a i\11Jin1i ::; ::.: i1•J 1 1 ~~ 1 lJüd ~· ::a hi ,.. d0 c1'i -
l P!'i <.1 ~1· 1·<.1i .::1 n l a:.i1; da l'P ,;i~ i 1; úu da~ ;:'U i". ':·w:õe:;, a.U.e11la a 
::;nua1;ao li ua uc ciru e ':·:, l) Ul' i:sLu, cunt.i.·ai'ia á em·~l:da. 

]';. 20 

Aíl ol'::;amcnlo do Inter ior : 
Ao n. 38, accteSt;ente-se; 
Ao InstiLut.o de .i\lusica rle Hecife, ti : ooo~ooo. 

~ 

8aia Lla~ sessões, 16 de juuilo de 19t 0 . - Andrade Be
~erra. - L. Corl'êa de Brito,. - Ale;i;andt ino Rocha. -
Souza castro . - .D i(JnlJSio Bentes . - Gervasio f'iornvanti. 

A Com.missão não nega o mez:iLo do Iustitut.01 a.o contra
rio, applaude sempre a- creacão -de escolas de arte em todos 
oa Estados, mas, á vista do t:ritt!rio geral adoplad.o, é coutra.
l'ia á emenda. 

N. 21 

Consigne-se a verba de cem co.oto;, de réis para auxilia.r 
~ installação da .Fac..uldade de Medicina do Recit'e. 

Sala das ses.sões, :16 de julho de i920. - A. A·u.streg~-;il.c. 
- Ale.za~rino d(l Rocka . 

. O esludo da medicina, para os que realmente tenham vo-
1,;acã-0 no exercicio d.a sciencia e da arte de bem curar, é dos 
mais necessario.-s, no aspeclc superior uas espec:ialiiaçõs pro
.tissionaes para corrigirmos no Hrasil o. antigo ma! do aJJau
dooo da saude collecliva do vov-0 aos azares uc uma assisleu
cia empiric~, de11cienle e defoltuosa, que vae creanc.lo o vas Lo 
hospital a que ·::ie refe1·em,. em íiepoimeulos a ::;sustat:•ires e 
alarmantes, muitos dos nossos ruais respeitados scienList,a::>. 

A emenda visa o apparelham.ento de um uucleo creauur 
<ia combatenLes na defesa da saude publica nacional, em no.:iso 
vastisi;in10 lerritorio, e o l\.el.alor en.tende que não devemol:í 
negar a cont..ribuição · federal ao nobre projecto de beneficio, 
gerae2. 

A Commissão, no entretanto, é contraria, por ler sido re--. 
solvido recusar identicos au:xilios a out1·os E~tados. 

~. 24 

Ao art . i º~ n. 38 (Subvenções) : 
A' Liga Barbacenense contra o Analphabetismo1 a quan

tia de 10 :000$, afim de inc.r ementar a s ua acção. 
Sala das sessões, 18 de julho de 1920. - José Boai/acio. 
A Commissão é contrária em face do parecer ·aobre a 

~roenda n. 17. · 
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N. 31 
_ Da verba ~3\ dcsfaquc-:$c a. q_uaulia nct.:c=::s;.tri:i 

:Se-guintes consi:;nac;õcs: 

.'\ux iiia á Ac;.ttkmia J e Direito de Beilu Ho-
r·izlnltc . . _ . . ...... . . ...... . ........ . 

Idem á E.seol:. de .Eligí..•nlt<H'ia ·.la mesma capital 
liiem á Academia de ?llcd icina da mesma ci-

dade . . . . ......•...•... . ....... : ... 
ldem â Es(\o la de Ouoaluh.Jgia e rüarmaeü.1. 

dar me.3ma capital . . .. . .. . .... . .. .. ... . 

Jus tif i ca-s e 

1 üO :OO O.SGOO 
~ºº; ÜÚÚ ~· ÜÜ t) 

100:000$000 

30 ;000$000 

Os csLabclccimcnlo5 à e en$il1J comprch!'ndidos _e contem
plados na presente emenda teem conseguido admiraveis re
mltados durante e tempo de sua ex:istencia. Delles, os pri
mefros ·::.~o amplamente .conhecidos e .o ultimo, que é mais 

--.u0.:vo, vae produzindo fruc Lo;; compatíveis com a superiorida
de de vistas dos seu.3 fundado1·es e elevado gráo de instruc.ção 
que ministra aos seus alumnos. . 

:\a época em que a G"nifto Yisa desenvolver a cultura do~ 
aeus naturae.s, abrir estradas, e combater as epidemias novas 
ou antigas, locacs ou generalizadas e principalmente estas, 
não .ha como deixar de prestar auxilio ás instituiçõe;; cons
tantes àa emenda supra. . 

A' União prindpalmentc, que não cuida da instruccão 
v!'imar-Ia (p01· cmquanto ), cumpre naturalmente auxiliar, 
animar e descnvolYer a inst.rucc;ão superior. Os estabeleci
mentos acima indicudos são, ao demais, productos do esforço 
parlieular, indiv idual dos ·3eus fundadores e por isso mesmo 
muito ainda merecem do cpfrc publico nacional. 

A c:menda merece ser uppcovatla pela Commissão e pela. 
Cnmara. 

Sala das scssõC's, 15 de julho de i910. -Alber~ino Drum-
mond. · 

O illuslrc autor· da ~mendn não attendeu a que a verba 
2.3~ é dcslinada ao pagamento devido a institutos officiaes de 
ousino, em virludc ue leis expressas, para sNvic;os cuja effi
cieneia desapparccl'l'ia ou ::;cr ia grandemente prejudicada com 
o rcducç;ão proposta. 

A Commissão é, por isto, contraria á emenda. 

N. 32 
Onde convier : 
Auxilio ao Instituto de Ràdium ctA.lvaro àe Carvalho>, da 

~- Paulo, para installac:ão e manutenção, 100:000$000. 
Sala das sessões, Hí de julho de 1920 . - . Pedro Costa. 
A Commissão é c.ontrada á emenda pe!os motivos já. ex .. . 

po~tos no parecer sobre a em e oda n. 17. . 
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A' ver·ba 38'· - ·Subvenções, acc-rescente-:õe: 
Sess€'nta contos \60 :0008). como auxilio à Faculdade de 

Dir~ito do Recife, para. a conservação P rcmslruccão de obras 
exteriores. 

Sala das sessões. 16 de julho de i.920. - Gervasio Fiora
vanti. - ,t ndrad<> Be:errn.. - L. Oorrêa de Brito. 

N. 3~ 

O Relator. de accôrdo eom a administrar;ão, propõe ade
ante uma emenda na verba ~obras», na qual é incluída esta 
proYidenria para completar um 1?.ervico necessariO' áquelle 
grande proprio naciona1 e que não deYe se inrcrever na ru
brica das qSubvenções». 

A Commissão P. d!" parecer qne . se r,.onsider~ a emend~ 
prejudicada. 

N. 37 

A' yerba n. 23'. accrescenle-se 10 :OOOS, p· ra pagamento 
ao Dr. José Bernardes Paranhos da Silva. pela organização e 
publicação da Consolidação da Legislação Federal do Ensino 
Superior e Secundario, sendo pelo mesmo ~ntregue ao Go
verno 500 exemplares da dita obra. 

A Consolidação da Legislacãu F~deral do Ensino, orga
nizada f:' pnbJ icada pelo secretario do Conselho SupeI'ior do 
Ensino, DJ'. .José Be:rnardino Paranho~ da Silva, satisfez a 
uma grandr necessidade administrat.iva, pois coordenou toda 
legfalar.ão fe1kral d(l Pll5ino, fac-ilitando C:l.Hllqner r.onsult,a a 
todo!'! os intE-rr>sF.ado:-. · · 

.\ ~ua utilidad" foi rel'nnhnrilia r. prodamada pelo Con
~elho Superior àfJ En~ino. nut.oriõadl! in~m.pr-ita "' d<' indis
L'l 1f i vr l r·nmprt.1111da para 1)miU il' ,i 11 izn sohrc tralmlho. 

E" de tnda a jnstii;:.n Psf.imular ns fnnccümarios que bem 
pnicnram Yit' ü r•amm dn cn5ino " €°! evidente a vantagem da 
:l<'q1ti~i1;ão d<'~~r trabalho pelo GoYcrno. 

~ala tias ,;cssõc~. ! ~l dr .i1111in dr 19?0. ---HP.1·c?t.lann Cesm•. 
- füb,..irn .Tunqucit·o. 

A ve1•bn 2:i• a 1.pw ~e rd'er~ a 4•menda ê para subvenções 
annuar.~ nos institutos d" ensino official. não cabendo ahi a 
iÚclusão actmsclhnda <lo reforço tlc to :00.0$. que seria despeza 
a. ~ffrcluar <le nma ~/i vPz, sem o caracter de permanencia. aue 
aqur::lla Yerba ~speeial r~~veste. 

Accre~ce. segundo informa a adm in ist.raç.ão, não ser con
'\Teniente considerar lot;o co:i;isolidadas todas as resoluções so
;tir·c o ensino, Yist.o não ter sido ainda votada pelo Congresso 
a reforma geral em execução provisoria, por forca do de-
ereto n. 1 .1.52, de 1S de mari;:o de 1915, ainda pendente ela. 
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~pprovacão def initiva do LegisiatiYo. que o poàeil{á. modi
ficar. 
· .'\ Commissão é, por isto. contraria áemenda. 

s. 38 

l'ela rubrica 21" -·- Departamento da Saude Publica 
Si:jam concedidas cincoenta contos (50 :000$), para a creação 
de postos regionae~, para a distribui~.ão de medicamentos con
siderados especificos contra .as p,rincipaes end'emias exis.:. 
tenies no Estado de Goyaz. nomeadami>nte impaludismo, un
cinariose, localizadog uns na região snl e outros na região 
norte do referido Estado . ' 

Sala das sessões. 1 de julho ª" rn.:.>.o. - Olegario Pi'(fto.· 
·- F. A11res da Sil't'l!. 

A emenda enre!'l'a uma n1 ediáu d~-:! incontestavel utili
darte e urgencia . 

A administra~ão. pelo ~Iinisterio do Interior, informa, 
porém, que a providencia .iá está incluida na reforma sanita
ria autorizada pelo CongTes~o 1=- P.m vias de execucão. sómente 
dependente, em todo~ f.!eus aspectos. da regulameritaÇão da 
renda esp~ci3l que está · sendo 111t.ímada no .Ministerio da Fa
zenda. 

A Commissão é de parecer llUe se t:onsidere a emenda 
prejudicada. 

Y~rba 30" - Obr:i~: 

Destaque-~e . a impot·tanci~ de cem contos de réis 
{ t 00 :000$) pnra acquí:->i1; ão " adapl.a<_:ões de. tlm predio des
t inado á inslallação nP.1·~~saria chi .ru~tií;a Federal. em Bello 
Horizonte, Minas. · 

] 'US f7'.(i<:(l.r:ií.q_ 

A União, adquirinjo " a<lapt.a11do um predio, consegÜirá 
tres :i:e~ultado:: immediufoi;': 

a~ fazer cessai' u m:;i dcspeza mrnsal r.leyada de aluguel~ 
b) augmentar o seu patrimonio P-m immovel; . · 
,_. ·, a dar ti. ju:i:ti~.a f ?.deral, i>m ')Iinas. uma jnstallacão pro

pria e digna do fim a que se destina. 
Evilar{t a eventualidade de augmentos do prP,c_:.o de alu

guel, as exigencias do senhorio. que poderá mesm4i obrigar a 
justiça fe.deral a transferi r·-~~ de casa e ~obretudo que ella 
esteja installada em predio improprio e sem asseio e divi
sões necessarias ás suas diversas seccôes. A vantagem é · in
tuitiva e a emenda deve sel' approvada, mesmo porque em 
ull)a cidade nova, como Bello Hor izonte, mais varia é. a ta
beHa de preço do aluguel e a justi~-a federal · alli está natu
~a~jnente mal collocad~ : E11t~eta!ltO: o mesmq pre4io alu~qo 
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>poder:~ <::\•r actmfravelmc~nte adaptado, si a acquisioão de outr6; 
não for mais convenientP. 

Sala da::: sessões, 13 df> julho de 1920. - Albertino D.rum
mond. 

A verba -;;:Obra.:;», no projecto, não comporta a reduccão 
!ndieacla, por ter sido comprimida n mais possivel na pro
posta do Governo, porquanto, s·~ndo de 330: 000$ no orçamento 
:J.cf ual qur pr€di:;ou de mais 100 :000$-elevando a 430 :000$ o 
:pagam<mto em 1920 - só está dotada no projecto com 
357: s.rns.. o que torna impossível .a real iza_ção da 1tléa do 
rnustrP. autor da emenda, que, pelo motivo exposto, tem o pa
recer contrario da Commissão. 

N. 40 

Considerando que a Associação de Chromstas Desporti-' 
· vos é coni:Siderada de utilidade publica pelo decreto legisla-

- tiva n. 3.895. de 30 rle novembro de i919: · 
Considerando que .J. referida sociedade, pelo seu. traba

lho de propaganda, tem sido um valioso .. factor · em beneficio 
de- educação physica; · 

Considerando qne a mesma sociedade luta com sérias 
d.-í:fficuldades para a· sua. manutenção material; 

Off crc~.o a seguinte emenda: 
.,. 
.; 

' 
«Subvencione-se com 5 :000$ annuaes a Assoeiacão de 

Chronistas Desportivos, com séde na Capital Federal.-, 
Sal a das sessões, 16 de julho de 1920. - N. Camboim. 
A Commissão é contraria, em vista da decisão sobre des

pezas adiaveis. 

N. 4t 

Rubrica 21 - Ao Departan:iento Nacional de SaudA Pu
blica sejam concedidos dez contos - rn :000$ ao Asylo São 
Vicente de Paula, existente na Capital de Goyaz, institui
ção particular de . caridndP., ariistrirt~ ao euidado e amparo 
de inciivirluo$ l'l.ccomm!'t.tidós do m11l de Chagas, modalidade 
n~rvo~a. verdadeiros párias da vida. fatalmente condcmna
dos á morte si a phi1antropia particular e collectiva lhes 
não amparar o infortunio. 

Sala das sessõe.:s, i6 de julho de 1920. - Olegario Pinto. 
F. .4 yres da Silva. · 

A gene:rosa e opportuna suggestão da emenda Já está. 
satisfeita na re-fõrma sanitaria em 've.speras de lexecm;ão. 
conforme declara(;ão verbal do Sr. Ministro do Interio-r. 

A Comrnissão é de .parecer. que se considere a emendai 
prejudic.ada ~-
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N. 42 
Verba 38• - Subvenções: 
Acerescente-se ~ 

A' Sociedade de Concertos Symphonicos do Rio 
de Janeiro . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 :000$00Q 
Sala das sessões, i'i de julho de f 920. - Vicente Pira.

gibe. - .4.u.gusto de Lima. - Fausto FeM"az. - Antonio No
gueira. - Alaor Prata. - Bento de Miranda. 

. Seria justa a subvenção, que já vigora no orçamento 
actuaI. 

.A Capital da Republica tem necessidade de ampliar a 
-0rchestra que tão brilhantes provas j.á tem dado de sua. ca
pacidade, sob a direcção de nosos maestros mais devotados 
á grande arte. . . 

Devemos formar afinal entr~ nós uni nuol1Jo sympho_. 
nico, que muito facilitará, nos theatros, a formação orehes-. 

. tral indispensavel ao conhecimento no paiz das grandes pro
<lucções musicaes: isto sen. os saerificios de contractos com 
pr()fesscres extrangeiros. desde que aqui tivermos, no Insti- . 
tuto -e nos coneerto_§_symphon!cos frequent.es, os optimos 
professores que a accentuada vocação brasileira :facilmente 
obteria. 

A Commissão, entretant.o, não p6de quebrar o compro
misso assumido com a do Senado e incluirá a instituição na 
emenda geral Que apresenta, "para ser beneficiada por uma 
receita especial e é contraria á emenda. 

N . .&3 
Para subvenção á: 

Assistencia ás Craneas Pobres do Instituto de 
Etectricidade Medica do Dr. A1varo AI-. vim. . . . . . .... . .. ...... . .... . . . . . 

A!si@tencia dos adultos necessitados do mes
mo .instituto, de accõrdo oom o parecer da 
commissão nomeMI~ pel<> Min1sterio (fio 
Interior. . . . ..... . .. .. ...... '· ..... .. 

Total ................ · 

i !5 : 000$000 

65:f)()Og003 

60:0008000 

Sala das- sessões. t7 de julho de t920. - B~ Bt1!1f'CIO. 

A primeira verba tem sido concedida em orQamentos an
teriores e ainda o foi no vigente. Ninguem desconhece os 
anermes serviços carinhosamente prestados pelo imp.ort.ante 
"'tllbe-lecimento ·modelar do illustre ·facultativo ·~e lhe d't 
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o nome, em que, a lém do material, em que dispendeu 160 
contos de réis quasi victimou o seu d-ir-ector que, ainda agora, . 
acaba de dotal-o com evidentes melhoramentos. 

Para completar a ae~istencia, destinando-a tambem aos 
adultos necessitados e reduzindo o numero de applicaçõas 
a trinta por dia, incluindo todas as despezas do gabinete, 
taes como o dispendioso n.luguel de casa, consumo de ener
gia, força, luz, reparo dos apparelhos, conservação, reno
vação de peças r despezas com auxiliares e empregados, fica 
Q preco das applicações r.eduzido a cinco mil réis cada uma ~ 
Isso mesmo foi analy.sado e justificado pela eommi56ão en
carregada · de fiscalizar as assiste.ncias· subvencionat.ias .pelo 
Ministerio do Interior e foi publicado no Diario do Con
g-resso, n. 83, de 1919, á pag. 1 . 366, que faz parte integrante 
desta justificação. E' um serviço que se impõe e um bene
ficio que não ·se deve regatear ã pobresa enferma. presta~do 
assim a mais justificada das subvenções. 

O Reiator, pensou a principio ser justo elevar o auxilio 
de 1920 - que é de 15 :000$ - a 30 :000$ em 1921, com 
obriagção, porém, de acceitar o ·Instituto os enfermos po
bres enviados pelo Governo. 

A Commissão f. eontraria, porém, á emenda á vista da 
situação financeira e do criterio geral adoptado. 

N. 44 
Verba 38": 

Subvencione-5t> com 10 :000$ o Asylo ~1. Pobreza Créche 
Madame Aranjo Penna. com séde na Capit.al Federal . 

Sala da~ srssões. 1 i de julho de 1920. - Heitor de Souza. 
A Commissão ,·~ contraria á emenda. á vista dos motivos 

já eYposlos no parecer sobre a em~nda n . 17. 

N, !1G 

E' concPdida a snhv~nção de quinz1~ conto~ de réis :i Liga 
Pernamlmrnnu f'cntra o Analphabetismo. 

Sala da~ ~essões. 1G df:I julho dr 1.9:?0. - José A'u(Justo. 
- Turiano CamvPllo 

l~' concedida a f'Ubvenção de quinzH contos de réis á J ... iga 
Brasileira contra o Ana.lphabP.tiRmn. 

Sala das sessÕ~Fi. 1-5 de julho ·dP 1920. - Jos~ .4.u,gusto . 
·-- Tnrfonó Carnpello. 

E· concedida a subvenção de dez contos de réis ao lnsti. 
tuto de Protecçã.o a Infaneia de Natal. Estado do Rio Grande 
do Norte. 
. Sala das sessões. 15 de j 1:1-lho -de 1920 . - José A ugustQ; 

- Turi(Irio CampellÓ. 
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O parecer é contrario á emenda, pelos motivos já ex
postos anteriormente. 

\. 55 

Ver·ba 3s• -- Sübven12ões: 

l\fan.tenha-se a de :?O :000$, 'do orçamenlo vigenle, ás A.s
sociac.ão· Protectora de CBgos í '7 de Setembro, mantenedora 
da Escola Profissional e Asylo para Cégos Adultos da. Capítal 
J.'ederal. · 

Sala das ~es:-;õe.s. l9 de julho de J9.'20. - Vicente Pira
!íH.>e. 

Seria ju~ta a i:;ontinua1}ão do ravor proposto pelos $rs. 
Deputados ·.Paulo dr Frontin e \'icentc Piragibe. Esta Casa 
auxilia a acção do Governo no instituto official protector dos 
infelize~ cégos. dando-lhes trabalho compativei com sua des
grai;.ada· condiçfío. 

A. Comm'issão. porfm, não pódt;: sahir do criterio adoptaào 
e. por istô, é contraria á emenda. 

:N. 61 

Accrescente-se onde conviel' ao n. 38: 
Ao Instituto de Prot.~cr:ão á lnfancia de Juiz Je Fóra 

4:000$000. . 
A' faga !\lineira í'on!rn :i 'l'uherculose dt> Juh t.le :F'óra. 

6 :OOO.$. nugmPntacfa dP 1O:000~ a l"f>!"'pediva verba. 

Saln <las se5sões, Hl d1 .. ,in1!to d1" 1920. - Frrmcfaco Val-
ladares. 

O Relator. conrnrrn" par·rcrr anterior, ~~ria ravoravel ao 
auxilio ao lnstilnlo dt> Pl"ot.P.1~cão ú Iufancia de .Juiz de Fóra. 
~orno .i:l :~(' manifpsf on . .:;obr•• "o:' Jf' out.ra:;; cidades. sem pre~ 
juizo da fíficulizai:ão do c:ovp1·11u F\•dc>ral para a effectividade 
Jo auxilio, eomu. :tl it1~. s1~ pratil'U :-:empr<· no minist.erio, cuja 
úont.abilidade t~xigP a demon~tra~ão do emprego da contrj
buição rio Tl1esouro Nacional. 

A seg-unLia parte~ da emenda sP- refere a assmfipto com
prehendiclo na. regulamentaf;ão do Departamento Geral .da 
Saude Pu.b.lica, cuja c•,.;ecnçilo inU~gral aguarda sómente a de~ 
cretar:ão i'egutamentaáa <~ ,iá em andamento das receitas espe~ 
riaei:;. destinadas ao custeio desse grande serviço nacional. 

A Commissão. subordinando o seu voto ao criterio geral 
para reducção do deficit orçamentario é contraria á primeira 
parte da· emenda e ·considera prejudicada a segunda p~rt~1 
:f P_resentando, vor~m, um~ s~bstitutiva ~era!. . 
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N. 66 

Verba 38~ - SL1hvenções: 
Accrescl"nte-se: 
A' Liga Pernambucana contra a Tuberculose, 12 :000$000. 
Sala das sessões, '19 de julho de 1920. - Arnaldo Bast9s. 

- -411stregesilo . 
. Pr:log motiv0s e-xpostos no parecer sobre a emenda nu

mero 61, opina a Commissão que se considere prejudicaàa a 
f;!menda. 

N. ea 
Ao n. 38 - Subvenc:.ões: 
A.ccrescente-se - Ao Patronato aas CrearLças Pobres da 

Freguezia S. João Baptista da Lagôa, nesta cidade, 
20:000$000. 

Sa!a das sessões,· 19 de julho de 1920. - Arul:rade B-e
zerra. 

J ustif icaçãc 
A pequena subvenção proposta para o Patronaito das 

Creanças Pobre~ da Freguezia de S. João Baptista da Lagõa, 
procura aux.iliar um?~ obra <le grande e reconhecida impor
tnncia social. 

Nos Reguintes dados, colhidos em seguras informações, 
estão delineados não só os emprendimentos realizados como 
os .trabalhos em andamento, aos quaes o piequeno a~"'tilio pro
r>Osto permittirá dar maior desenvolvimento. 

O que se f e::. até aqora: Com esmolas pacientemente s.n
gariadas rlurante :.i.nnos. construiu-se, á rua Real Grandeza 
n. i 7 4. magnifico predio e neUe installou-se o Grupo Es
colar Pio X. com acr.ommodações para ·mais de 200 creanca·3. 

Matricularam-se neste !!I'UPO, em menos de tres annos, 
cerca de 600 creancas de ambos os sexos, :is quaes é adminis
t.rada educação primaria por quatro professores, quatro ad
juntas. duas professoras de trabalhos manuaes e mais tres 
mo~as que se occupam das creanças de quatro a seis annos. 
especie de jardim da infancia. · 

As creançai:; que se apresentam no grupo em mau es
tado dP saude são levadas ao medico e o tratamento corre por 
conta dos cofres da obra. 

Além do grupo escolar ··o patronato fundou a typograp;bia 
Desembargador Lima Drummond, á rua Voluntarias da Pa
tria n. 253, para educação profissiop.a! de seus ahi,mnos. Mas 
devido á i'alta dea espaç.o, não só é IimitadissimG'~o numero 
de. aprendizes, como .,tambein tornam-se bem difficeis a 
instruccã:o e a ordem 1 

O que se pretende· faze.,-: A obra tal qual está não cor
responde. evidentemente, ás necessidades da nossa PGP.ulacio 
pobre. Talvez cheguem a muitas centenas o numero das 
~rea.ncas que não podem frequentar ~s escolas publicas po~ 
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causa de não terem roupas e sa.patos. E' pois nossa intenção 
fundarmos mn.is dons grupos escolares nos moldes do grupo 
Pio X, não construindo pt"edios, por emquanlo do menos, mas 
nlugando salas que comportem um certo numero de êrean
\a~. Esta medida é urgentíssima e exige de nossa. parte um· 
sacrificio que nos é impost.o tambem peio P~T)1rito de cari
dade christã n que todos estaml:s obri~ado~ para com os po
bn~s. e pelos :5entimentos mais rudimentares de sã"o patrio-· 
tismo. · 

E' absurdo manifesto abandonar o povo a: si mesmo, e 
p~dir-lhe oràern e amor ao trabalho. Temo-~ as rúas cheias 
dC' vagabundos de ambos os scxCl"s e de todas as idades por 
causa da deficiencia e mesmo falta completa de educação 
primaria e profissional. . 

Projecta-se começar por esse.s dias o predio·. destinado ás 
officinas typographicas -t.emos em vista á construcção de 
mais um pred!o onde se faça a propaganda das boas idéas 
por n •eio de conferencias íllustraàas por meio de projeccão, 

. sobre os assumptos mais urgentes e variados. 
Tendo o D.r. ~ilo Pecanha off erecido ao patronato u~ 

terreno de 500 metros de frente por i. 000 de fundos, pen-· 
sa-se em construir em Jtaipava (onde 1•oi offerecido o ter
reno) uma· especie de sanatorio onde se fortaleçam as crean
ças enfraquecidas dos pulmões . 

. A emenda está instruída com.. uma ,iustificar;ão do illus
tre Deputado Sr. Andrade Bezerra, que demonstra o esforço. 
já emp~egado, com resultados benefieo.s, pelo Patronato das 
creanr,.as pobres ne~ta Capital~ _. . 

O Relator já se manifestou pessoalmente favoraveí á 
prolecção á infancia, por meio de auxílios directos aos insu .. 
tu los particulares, mediante fiscalização do Governo~ 

A Commissão de .Finanças, porém, não póde s_ahir do eri.
terio geral já adoptadc e por isto é contraria á ·emenda, apre
sentando substitutivo. 

N. 70 
Ao art. fe, n. 38 - Subvençõe!: 
Acerescente~se: 

Ao Instituto Pasteur. de Juiz de F6ra. 3: 000$ ; ás Santas· 
Casas de Misericordia do Rio Preto, Ubá. Rio Novo, Lims 
Duarte, Mar de Hespanha, Santa Rita de Jacutinga, Leopol
dina, Juiz de Fóra, 2 :000$ á cact·a uma; ao Asylo de Invalidos 
S. Vicent13 de Paula de Carangola e Hospital S. Salvado~~ 
ele Além Parahyba. 2 :000,$ a cada um; ao Asylo João Emilio, 
de Juiz de Fóra, 5 : 000$00u. · Augmentada a respectiva verba 
.:para 455 :000$000. · / 

Sala das sess~es, f9 de.. julho de i926. - Fr.ar.mco Val-
ladares. · . . 

A Commissão apresenta uma emenda geral sc>bre a ma ... 
~~r.4' e julga prejudicada a presente .•. 
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Verba 3&ª - Subvenções: 
Ao Instituto de Protecção e AssistenCia á. Infancia con

cede-se, além da subvenção do orQamento vigente, mais 
68 :00-0$, para manter uma succursal, com todas as secções, 
nos suburbios da Leopoldina. e outro tanto para igual ser
viço nos suburbios da Central do Brasil. 

Sala das sessões, :19 de j ulho 'de 1920. - Vicente Pi
ragibe. - Andrade Beze~·ra. - HeTculano CesaT. - Paulo 
d-e Frontin . - Francisco Vallaáares. 

O parP.c~1· da commissão toi contrario, com substitutivo 
~::era!. 

N. 79 
Verba :lfi" Subvenções; 
Restabel~a-se a subvencão de 68 :000$, do orçamento vi

gente. para "o Instituto de Protecção e Assistencia. á Infaneia. 
Sala. das sessões, 19 de julho de 1920. - Vicente Pi-

1·aqibe. - Andrade Bezerra. - Herculano Cesar. - Paulo 
de Frontin. - Francisco Valla.áares. 

A Commissão e de parecer contrario tambem a esta 
emenda, que incluirá na. substitutiva . 

N. S6 
A' verba · 38ª .Subvenções: 
Fica o Goveroo autorizado a auxiliar em 100 :000$, a 

fundação de uma .Santa Casa de 1\fisericordia, 'em Nitheroy. 
Estado do Rio de Janeiro. 

Sala das sessões, 17 de julho de 1920. - Lenigruber 
Filho. -

Em vist,a da necessidade de se obter _tanto quanto po.s-: 
~ivel o equilíbrio orçamentario, a C.ommissão é centraria. á 
emenda. 

N. 94 
Accresc8nte-sf. á verba n. 38 : 

Dispensario S. Vicente de Paulo, dirigido pela 
irmã Paula .................... . . ... . . ~. 

Liga coo.tra a Tuberculose d{) Rio de Janeiro 
Lyceu de Artes e Officios do Rio de Janeiro .. 

120:-000$000 
24:000$000 
48:uOO$Ooo 

Sala das .sessões, '17 de julho de 1920. ~ ·Paulo de 
Frontiri. 

O orçamento àctual consigna 120:000$ para a primeira, 
20 :OOOS pa.ra a $e~unda é 30 :000$ p&r~ ~ te~ceira~ <je.2 ~ti-, 
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lissimas in5tallações desta Capital, favorecidas . pela emenda 
<to illustre Deputado Sr. Paulo de Frontin. 

A Commissão ê :f.avoravel á emenda, com a reduc-ção d.e 
4 :DOO$ na segunda e de 18 :OOOS na terceira das consignações, 
mantend() em t2'0:0ú0$ a quantia da primeira consignação. 

N. 95 
Rubrica n. 38 : 
E' manti'da, como no5 annos anteriores, a subveni;;ão ds 

20 :000$, ,para a Assocfacão Protectora dos Cegos 17 de Se
tembro, <iiestirn.a:da á manutenção <ia Escola Profissional e 
A55•lo para cegos adultos desta Capitai rooonhecida de uti
lidade publica pelo decreto n. 3.746, de 6 de agosto de 1919.: 

·Sala <las sessões, 17 de julho de Hno. - Paulo de Fl'ontin • 
.Prejudicado, em face do parecer na emenda n. 55. 

N. 96 

Ao n .. 38 (subvenç.ões) accrescente-se: 
Ambulatorio de Hospicio de S. João Baptista, em Bota

fogo, 20 : 000$000. 

Esse ambulatorío funcciona sob a fcirma de. ·Polyclink,. 
e dispõe de ~ete consulto.dos e pharmacia. Presta assistencia 
gratuita a cerca de 5. 000 doentes, por mez, ou 60. 000 por 
anno; aos quaes dá tratamento e fornece a. medicação neces- -
saria. Os :sete consultorias estão assim divididos: um de cli·~. 
Inca medíca de homelJ:.S, doui:; de clinica medica de mulheres, 
dous de clinica de crianças, um de clinica dermatologica e um 
de moltsl.ía$ de olhos r otorhinolaryngologia. Ha ainda um 
l'f~quenn laboratorio pars. pesquizas de microscopia e exame§>· 
de urina, sangue, etc. 

Trabalham gratuitamente no ambulatorio iO medicos e 
t:? auxiliares academfoos de medicina. 

O auxilio propost:J destina-se á creação do serviço d~ 
syphilis, doenças n~n~rcas, vias urinarias e verminose, etc. 

Sala das ·Sessões, 1G de .iunho de 1920. - SlL'm.paio 
CôM·ên. 

Em face da just.iffoaão em abono desta proveitosa insti
tuição, na Capital d~ Republica, que reduz com sua utilis~ 
sima colláboracão o .serviço official de assistencia. medica, . o 
Relator seria favora:vel á emen-Oa. 

A Commissão, porém, mantem ainda nesta, o criterio geral 
e é oontraria ·á. emenda, apres~ntando, sobre a materia uma 
sub~Jitutiva •. . .. 
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N. 97 

Accl'esce!!lo-.:;c ao 11. 38: 

Viril.e conto~ Je réis (2.0 :000$) para auxilio a const.rueçá.o 
df.) L•' lH'Ozc.u-io cie Rel~m do Pará. 

~al;1 da~ ~c:ssõc~, cm jd~10 de i92v. - JJcnto Jlfrand.a. -
Suu::.u Castro. 

Justificação 
E' ·de P8L·ftj la equidade a continuação do fornecimento 

<.le auxilio á construcç.ão de um Lcprozario que está sendo le
vado a. eí'fcit1J pelo .Estado do Pará. Taes estabelecimento~ 
fo~m pOl' fim principal a defesa das populações do extremo 
lJarle, contra uma das mais horrorosas endemias que por alli 
lavram ínten.;:;amentc. A ·sua multiplicação· no territorio bra
sileiro está cieutro du maximo programma de prophylaxia das 
vopulações imrmes e índcfcsas . 

.N0 or~amento vjgente ha o auxilio, de uma só vez, de 
10 :OOC.$000, para a üOnst.rucção a que se rnl'ere a emenda. 

A administração informa que, na execucão do - regula
mento do Depal'tamento da Saude Publica, a lepra tamben 
terá de ser combatida, em acção conjunta da União e dos Es-
tado~. · 

A CommíBsão de Financ_as, é contraria á emenda.· 

N. 98 
Ilrstabclcça-se a s\ib-consignação da verba - Subven

cõ-es - do orçamento vigente que dispõe: 
Ao Instituto de Assistencia á Infancia do Ceará, réis 

_10: 000$000. 
' -

Sala dns ~ssões, 16 de julho de i920. - Tho'TTWz Rodri-
gues. - Os'Jrfo de Paiva. - Thomaz Acciol?i_. 

A Comrnissão de .F'inancas, denLro do críterfo adoptado, é 
conll'aria á emenda •. maf? apresentará substitutiva. 

N. iOi 
· ,A.o n. 38, do art. 1 º : 

Incluam-se entre os estabelecimentos subvencionados os 
hospitaes para tuberculosos de Montes Claros, Januaria e São 
João Bavtista, com cinco contos de réis para cada um dellAst 
clev·ando-se a verba do referido numero de 427 contos para 
A!i2 contos. 

Sala àas sessões, i6 de julho de 1'920. - Honorato Alves. 
,. Tnforma L; ?\linistr;rio do Intrrior que o combate á tuber

culose é um dos pontos preci~os- da acc~.ão meritoria do Governo 
l'cderal, que -.,:ac dentro em breYc ptr'r em pratica as prescri,.,. 
.~çõ~s sJ:stem~tiz_adas pelos especialista~ d~ sciencia medica, ~ 



Chara dos Oepltados • lm(l'"esso em 24/00/2015 00:56 · Página 34 de 101 

.. SESSÃO EM iS o::: AGOSTO DE 1920 

,frente dos quae::; PSlâ. officialme nlr= preparando os meios parà 
a ~raude b«:ltalh<! ;<a;.1ital·ü~, utll du:: alai.5 acatados discipulos 
do ;;rauJc b~~l.10;m·1·i[o i: :·:1 :·L<i . U:o:\'; :•.!do €rui. cujo po:;Lulado, 
Yence\ior cr:n suu vida. ~cnLrá Ulll du:s morbús mais temerosos 
nesta ca1:iiüd, lw. de: ':un~0f,;·ufr ta1nbern a~orn, todos o es~a
mos~ ::-lu~o a cxtínc:~:ão, JH;i.o menu:; uma - ;,;Tande reducção nos ., 
effe1los de::;in~1du1\.~6 Ja in::; i•.: <c :3a,, mulestia a que se refere a 
en11.mda. 

. A Commissão, considerando quG a ruatería está sujeita :i 
l' C' ~·ui'J.l!a geral da Sau:.lt> Publil;a, já em andami:!lito, é de pa
l'eccr que ~e considet·c pr<.'.iudieada a emenàa. 

N. 103 
l 'ara conGerlos elos a.ppart•lhos hyd!'o thprapicos, acqui

sição de noYos e modificações da insla!lação actual do Insti
tuto Neuropatbologico, 10 :000$00ú. 

Justificação 

A im Lallo.ção actual data dr:; muitos annos. 
A maíor parte dos apparelhos, pelo uso couslanLe e dia- · 

rio, já não funcciona ou funcc-iona .mal. - Teixeira B1·aruiiio~ 
A Co.mmissão é contraria. á emenda. 

N . . 104 
nde convier; 

Auxilio ao Dispensa1·io S. Vicente de Paulo, do -Rio de 
.Jauefro .(Irniã Paula), 180 :000$000. 

~ala das sessõt-s, i5 de julho de i9.20. -· - . Veiga Mil-anda. 

.A Commissão é de parecer que se considere prejudicada 
esta emenda, em face do parecer i'avoravel á. emenda n. 94. 

N. 107 

Verba 38ª - Subvenções - Au_gmente-se : 
Ao -rnstiiu to ue Assistencia á. · Infancia <lo Maranhão, 

.iO :000$0DO.· 
A' Santa Casa de Misericordia do Maranhão para o hos .. 

pi tal de tuberculosos, 20: 000$000. 

Justifica.ção 
,. 

As subvenções acima fazem parte da. actual lei ·orca
nrnhtaria, tendo sido amplamente .iustjficadas em 1919. 
Ba~ta, portanto, fri~ar o s~guinte : O Instituto de Assislen
cia ú J.nfanciu ma11lém consullorio eorn pharmacia, mater
jÜdade, hospital para .~rearn;.as, créchc e distribuição de leite 
<-i ini'anc ia ri obre do S. Li.iiz ; e a Santa ·casa de Misericordia, . 

. ªlém dQ antigo estabel~_cimegto coin enfer~arias, pharmacia1 
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etc. , acaba. de construir um hospital d6stinado aos tubsr
culosos, gastando para isso mais de eem contos ~e réis. 

Saia das sessõe'3, ·13 de julho de 190. - Rddrigues Ma
chado .. - .Arth1.l1' Collares Moreira . - Cunha Machado . ··
Luiz' Domingues. 

A Commissão apresentará substitutivo. O parecer é con
trario. 

N. 108 
Será concedida a subvenção de 36 >000$, como auxilio 

ao Instituto de Protecção e Assistencia á. Infancia do Re
cife. 

Sala das sessões. 13 de j11lho de 1920. - Gonzaga Ma-
7·anhão . · 

A Commissão de :H'inanças é contraria pelos motivos .lá 
expostos. mas. apresentará substitutivo. 

N. 110 
Considerando que o orçamento do exercício corrente 

consigna auxilias aos Institutos de Asistencia e Protecção á. 
Tnfancia desta Capital, do Maranhão, Nitheroy e Ceará; · 

Considerando tambem que foram subvencionadas as casas 
de caridade de varias localidades de diversos Estados; 

Consi_derando que o Instituto de Assistencia e Protecção 
á Infancia e o Asylo de Méndicidade da Parahyba do Norte 
foram · installados ha muitos annos P., desde então, vem pres
tando, relevantes serviços as classes pobres daquelle Estado; 

Considerando, igualmente, que são dignos de todo o au
xilio, pelos benefícios que espalham entre as populações 
desvalidas. a. Santa Casa. de Misericotdia do referidO' Estado e 
as Casas de Caridade de Arêa, Alagoa J\ova, Ará:ra . Campina 
Grande. Souza, Pocinho$ e :Misericordia: 

!Submett~mos á consideração da Gamara a seguint.c emen
ria na parte relativa a ~Subvenções): 

«Ao Instituto de Assist.encia e Proteccão á. Infancia. da 
Parahyba do Noite, 10 :000$; ao .Asylo de Mendicidade no 
m~smo Estado, 10 :000$; ú Santa Casa de :.\Hsericordia da. ca
pital. 10 :-0-00$; ás Casas de Caridade de Arêa, Alagoa Novs'. 
Arára, Campina Grande, Pocinbas e Misericordia, 3 :000$, a. 
cada uma. todas no F.stado da Parahyba, e 2: 000$ ao Orpba
uat.o D. Uh'ico, no mesmo- Estado. 

-Sala fias ~essões, i6 de julho de 1920. - Octacilio àe 
Albnque1·qyie. -- Oscar Soa1·es. - Cunho, Lima. - Simeão 
L~t · 

A Commissão <I~ Finanças, dentro do -criterio adoptado, 
·é contraria á f"menda, P, apresentará. substitutivo, vfaando- re-

• ~eita nova para o auxilio pedido.. . .. , 
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N. 112 
Onde convier: 
Autoriza ao Govrrno Fede'l'.'al a installar na cida~e do Re

cife urna filial do Tnstitúfo Ü$waldo Cruz, podendo d~spender 
para a instnllacão a quantia de 100 :000$. e bem assim para 
o custeio · annual a quantia de 60 : 000$000. 

Sala das sossões, 16 de julho de 1920. - A. Att~tregesilo. 
- Alexandrino Rodia. - Tei.zc:ira Brandão. - P. Ripper.· 
~ DiÕnysio Rentes. 

A Commissão é contraria~ em face do crilerio adaptado. 

N. H3 
. 'A' verba - Subvenções - do or1:amento do Interior, 

accrescente-se: u36 :000$ para auxiliar a nota\•el cantora 
brasileira D. RisoJeta Simões Lopes Amaro da Silva a aper
teiç9ar e completar sua educação artistiea na Europa>. 

Justi{icat;ão 

E~ iperfeilàmente explicavcl, util e justo o nu~mo pe
dido á Nacã.o na emenda acima. Pcrfcitameolc eabivel em face 
do arl. 35, n. · 2, da Cousliluição da Republica, pelo qual . 
incumbe ao Congresso Nacional: ~animar, no paiz, o desen
volvimento das lellras, artes e scicncias>. bem coi:io a irn
mig~a_çãG, agricultura, a industria e o commernio, sem pri
vilcgios que tolham a actào dos go\'crnos locaeS>. 

Em doutrina, somos avessos ao espirilo que inspira essa 
disposição com~litucional. Via de regra, embora ninguem con
tc~te as intenções do legislador, sem duvitta cxcei.entes, os 
resultados dos seus al'Los, concretizados em prcmios de esti~ 
muJo â lavoura, á indusll'ia, ao commercio, ele., ou em sub-

. vem;ões a artistas, homens de lellras, descobridores de appli
eacões scienlificas, ele., jtí se mulliplicaram cm numero sur
!ieelntc de experi~ncias faUazes e impl'odurtivas para nos 
conv~ncer de que, longe de remediar as imper!eicies dll es
tado social, a quasi totalidade dessas medidas, antes, au
gmcnla os mnles que vizn curar, e isso, simplosmenle, por 
embaratarcm o cu1·so livre e natural dos aeonlecimentos eco-
11omir.os pnliffcos ou 1mr.iaes. 

Ha, porém, situações especiaes, eircum~taneia~ excepcio~ 
naes que merecem, como no caso presento, a attençãlj dos po
de~es publ!cos, e, q~and_çi se distribuem á larga, em nosso 
pa1z, prem10s de animac:ao para todos os 1ins, justo é reco ... 
nh"r~r o fnndamt'nlo soc.ial, a razão moral, do credito soli-
cilndo na nossa emenda. _ • 
. No inlt?r~s~c da-sociC'dade, com~c;aremos por Iernhrar que. 

·como o ncnsnm<>nto nuandn subordinado á b(lnefica infhrnncia 
moral dos sentimentos ··affcetivos - o can.to, o verdadeiro 

C. -Vol . Y . 
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. canto, manifestação de arte, possue uma mis..,ão deliciosa
mente educatriz pela sua potencia expressiva. De um modo 
geral, toda arte consiste em uma representação ideal do que 

· ~ destirw.do a cultivar o nosso instincto de perf ei_ção. E' por 
lsso que, Gm seu fundamento humano.em sua razao de ser, a 
arte deveria ser sempre essencialmente religiosa, no sentido 
de ser capaz de ligar entre si -0.s homens. E por ter i"eição 

. basica relígiosa é que a arte é, assim, popular. 
A ac.cão dos governos é .profundamente errada_ quando se 

limita a cumular· de favores ·os emprezarios theatraes com o 
fim de reunir pessoas a divertirem-se, juntas. e, acabado o 
divertimento, eomo se descontractam .os aceôrdos concluídos 
sõbre negocios de simples materialidade, ·volva o «Cada um 
por si:i>, fórmula usual· do egoísmo. 

Como elemento de e,ducação dos sentimentos popula--es, 
e theatro lyrico póde ser proprio igualmente, cama qualquer 
arte, a cultivar o sentimento entre a.quelles, sobretudo, que 
exercitam demasiado a jntelligencia e a desenvolver· o gosto 
da contemplação nas almas mais • affectuosas. · 

E', por esse aspecto sympathico, urna escola de cultura 
civica que os Estados modernos procuram proteger e os pons 

·e- excepcionaes artistas do canto, com dotes privilegiados na- .., 
turaes, com vocação revelada, Qevem, attenta a sua raridade, 
encontra nos poderes publicas, emquanto a anarchia espiri
tual cont.:mpot'anea não permittir que a sua sub:sisteneia 
seja garantida livremente por orgãos livres da sociedade, li
bertos do poder temporal, - o necessario amp.aro, pelo menos 
para o desenvolvimento ou aperfeiçoamento da. sua educação 
musical. · · 

E'· verdade que o lado antipathico da. questão, socia.J
men te considerada. está nos grandes artistas modernos, mor
me-nte os grandes artistas Iyricos. só cantarem, só trabalharem 
pa.rn Qlüt?m lhes paga bem, para ·quem lhes póde pagar. Ma·3 
isso não nos dá -0 direito de cruzar os braco.s ante essa .es
pec if. de prostituicão da arte, assim mercadejada pelos €m-" 
prP.-Sarios que «fazem a America:>. e . que já são cumulados de· 
favores e~peciaes pelos governos no~ seus contratos de arren
.datn(>.nt.o dos thoatros publicos - esquecendo os·artistas na
cfonaes assim explorados. · · 

A educação .de uma grande artista. como Zola Amaro, 
t10mfl tom que figura no theatro scenico a nossa illustr.e. pa
trici a O. Ri:.olela Simões Lopes Amaro da Silveira; casada, 
oom filhos. descendente de duas familias distinctissimas de 
Pelotas, E;tado do R.io G.ran.de do Sul, educação .cujo aoer-

. ·ÇOam~nto SÓ se p6de fazer DOS mais acreditados çentros musi
r.ae~ da Europa - . não deve ficar â merCi3 da esmola.. muito 
aleatorJa, dos contratos partirulares. .c_om empresarios the~
f.raes. ming'Uados, via de regra, na r:elribuicão aos eantor~s 
brasileiros. · 

Certamente O ideal. em uma humanidade futura <:me não 
parece longe, será. que ·os grandes artistas. ém troe,a das ga
rantia~, que· a collectividade deverá dar á subsistencia pró-
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pria ~os mesmos arti.3tas, e de suas familias, trabalhem gra~ 
tuitamente para o pu.blico. Sem tal segurança, sem aquella 
t;arantia da subsislencia, não ha arlista que tnbalh.e com fé, 
com amor, isto é. com desinteresse iudividual e com fim ele
vadamente social . 

· E' . preciso,- aliás, ser um verdadeiro artista, ·no sentido 
social, par.a o homem sentir isso; sentir-se implacenlado á 
Humanid~de peio dever · da sua comprellens~o artis,lica. O 
afamado esculptor Rodin, nosso contemporaneo, que · está -
longe' de ser um ·religioso completo, n1e.smo··llma. alma mystica, 
apanhou muito bem e~sa feliz comprehcnsão do problema <ia 
arte µo mundo, quando disse, pouco mais ou menos, de uma · 
feita, o seguinte: «E' digno de noiar-:se que os bustos exe
cutados gratúilamente para os amigos ou parentes saem, em 
regra, melhores. Isso não deve ser sómente porque o artista 
conhece melhor os modelos que vê conlinuamenLe e aos quaes 
está a.ffeiçoado, mas principalmente porque a gratuidade do 
seu trabalho lhe confere a liberdade de conduzir-se inteira-

. mente ' á sua. vonlade~ : . -
· · · 'fodo o alcance da arte não póde estar senão no àever 
supremo de contribúir para a~segurar a cohesào da famfüa 
humana, cellula basic~.soc.ia.l por exccllencia. ·Todo o esforço 
que o ·congresso Nacionàl fü.er ·nesse proposilo, é obra util, . 

. fecunda e justa. . . 
- · A revelaÇão de uma cantora como a illustre brasileira 
que occupa ne~le momento o 'l'heatro Municipal, pelo consenso 
de mestres .mundiaes, como Caruso, Balli-Cursi, o director do 
.Conservatorío ide Milão e outros artistas po mesmo . gencro, 
pela opinião Cios mais. autorizados crilicos da imprensa es
trangeira e do nosso paiz, pelo extraordinario e rapido pro
,gres·ao àemonstrando em um: anno apenas de estudos pela Eu
ropa e de gyro artístico pelas platéas majs exigentes do. 
mundo civilisndo - são <le sobra elementos pai·~ evidenciar 
que seria inexplicavel, sem a accão 'Universal do prestigio de 
sua arle, essa concordancia: que nos vem de todos . os lados, 
de .applausos e de incitamentos á canto.ra. 

);!]stá a ver-e~ que esse preslisio cor.-csponde~ de facto, 
a insignes qualidades de cantora, de bom apreço ao eagrado. 
publico,, á. satisfação do go::lo dominante, não só dos brasi
leiros da Capital Federal, mas do publico que a tem ouvido 
fóra da nossa patria. O publico, cm maleria de arte, é todo 
buma.no, em qualquer pnt·lc do mundo, e 11 uniformidade de 
tal ncce1taçüo já vale por uma definitiva consasra~ão de 'Um 
.iutgamento· geral. ·· 

Sendo nitidamente physionomico o 'caracter essencial da 
acção popular e espontanea dessas circumstancia.s sc~iaes, não 
vemos que difficuldade3 possam embaraçar a . illustre Com
missão de. Finanças, da Camara, na dotação, para as despezas 
do m·çamento do Ministcrio do Interior, com uma verba de 
35 :000$ afim de Zola Amaro continuar na ·Europa. a aperfei- . 
Qoar os seus raros pendorf;?S artistices, já agora sancciol'.lados 
pelo appl~uso pubfü~o ~Qmo ~erecedores da :n~a . at~encão.; 
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Não é um favor, é um dever que a Camara cumpre. con
tribtiindo1 com es::e gesto, não só para esse valio::io Lhesouro 
espiritual conservado pela humaniuade através do cauto, o 
que revela a cultura dos seus pares, como Lambem para um 
interesse allamenle patriotko, que é reeommeut.lar pelo 
mundo fóra o nome do .Brasil. E' ainda ease, llara um povo 
n.o\io como o nosso, que tem unidade pulitica, mas ainda lhe 
fallam certos caracteristicos firmes de força social, um dos 
meios de .fazer reunir, em torno elo nome da nossa. pat1·ia, 
sentimentos communs ... 

'!'ratando-se de arte, a suhvencão pedida nã.o poderá ser 
incluida senão no ori;amento da pasla do Interior, a cujo ti
tular cabe, como auxiliar de confianca do poder executivo, a 
mcumbencia, entre seus ·mais salienles princípios de acção, de 
animar o desenvo1vimento das lettras, artes e sciencia:S, a que 
se r~rere o art. 35, n. 2, da Const1luh;âo. · 

Para base da quantia soliej tada, tomámos por crilerio o 
custo da vida actual na Europa, neces:sariu á subsistencia da 
grande cantora e de sua familia duranle uma pe1·manencia 
de dous annos, á razão de um conto e quinhentos mil· réis 
men~aes. 

Camara dos J)eputados, Rio, 19 de julho de 1.920.- Carlos 
Pena.fiel. - Ati:aro Baptista. - .João Simplicio. -. Ataor 
Prata. - Manoel ViUaúotm..> · 

A extensa e erudita justificação da .gmenda impressiona 
bem a todos quantús estiniam e desejam premiar as notaveis 
vocações arti~ticás no Brasil. 

A Commissâo, porém, que já recebeu muitos outros pe~ 
didos identicos de artistas cantores e atP- mesmo de outra va.
tricia nossa, que faz parte tambem, como a eminente soprano 
Zola Amaro, do elenco da mesma companhia de operas, na 
qual bri!ha, com reputação já consagrada, aquella illustre 
cantora, recria, e com razão, que o precedente agora possa 
erear no"·os pedi<los. ao.~ quaes _não ~f' poderia talvez fur
tar o Senado, avuJtarn1o as dotações, o que não se lorna ab"Ora 
desejavel, em fa~e da& coudic;ões do Thesouro. 

A Commissâo é conlra1•ia. á emenda • 

.N. 1U 
Onde convier: 
Auxilio para corsstruccão ao 

Imprensa desta Capital. 40U :000$ 
:reis). 

edificio da. Associacão de 
(quatrocentos oontfls de 

Sala das sessões1 i 9 de Julho de i 920. - Eplt.iaenio de 
sa1-ies. 

\ 

·; .. A' ~mmissã0 é contraria ã emenda. 
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N. H5 
Onde convier : 
Auxilio á con~trucçãô do edifício da Associacão Com• 

mercial de Bello Horizonte, 20:000$ (vinte contos de réis)•: 
Sala das sessões, i9 de julho de 1920. -· Ephigenio de 

Salles. 
A Commissão é contraria á emenda. 

iN. H6 

Servico de Policia Sanitaria de prophylaxia -dos portos da 
Rey;ibliea: 

A ugmente-sc a verba geral de mais trinta contos para 
acqui.siçã0 de uma nova lanr-ha e reparo~ na eXi$tente para a 
Inspeetori.a do Porto de Alagôas. 

Sala das sessões, 19 de julho de 1920. - N. Camboim. _. 
N~ Reforma Sanitaria. ~m vias de e:tecuçâo, se t!nquadra 

a prcvidencia contida na emenda. 
A Com.missão é de parecer que esta seja prejudicada. · 

!N. H7 
Onde convier: 
Pica o GovernQ autorizado a díspender até a quantia de 

dous IPO e quinhentos contos (2. 500 :000-$) com a instslla
c;ão e r.usteio cio ensintJ profi~sicnal do l)rimeiro grão, junto 
aos Grupos Esr-olares. mant.ictos oelos E5tado~. desde que es-

.. tes concorram c·om iO %. das despe:rn.s necessa;.-ias â installa
ção das officinas .. Esse ensino erá puramente pratico. 

~aia das sPssõ~s, 19 dr. julho de 1920. - Antero Bote
lho. - Raul .4.li•es. --:- Valdomiro ·de Jlfagalltães. ' · 

A "idéa da emenda: . é mngníf~-r.a, mas já está nas cogita
çl5es dl) Governo em um trabalho que t~m em mãos para a 
soJuc.5.o do proble-ma, com o concurso dos governos estaduacs, 
projecto Que será presente ao Congresso e que a1tender_á ao 
magn0 'problema do analphabetismo no BrasU. . 

A Commissão é de parecer' que se considere, por isto, 
pr.eJudicada a emenda. 

N. 118 
Cl)ntinúa em Yigor o dtisposto no n .. 38 do or1;aml'nto ~OI 

Jnterior nn parte em aue assim orE"ceitúa: cPara auxilio dod 
trabaLhos do Setimo Có·Til?'rP.S~o Brasileiro de Gcograpbia, nQ 
Estado da Pcirabyba, 30 : 000$000. 
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Justi/icaç6.o 

O Setimo Congresso de Gcographía a reunir-se na Para
hybà só funccionará em 1921. 

Sala das f!essÕE\S, i 7 <le julho de 1920. - Octacilio de 
Albuquerque. - Oscar Soares. - Cunha Lima. ,...- Simeii<> 
'Leal. 

A Commissão ~ favoravel 'á emenda. 

lN'.· H9 

Continua em vigor o disposto no n. 38 do orçamento do 
Interior na parte em que <i'ispõe : «Para custeio de postos 
anti-ophidicos em Goyaz, Matto Grosso e Parahyba, "}i razão 
de 12 :000~, para cada um, 36:000$ü00. 

Sala das sessões, 16 de . Julho <:Ie rn2·0. - Octacilio de 
Albuquerque. - Oscar Soares. - Cunha Lima . .....- Oleuario 
Pinto. · 

• Ü serYiÇO de que trata a 'emendá é. valiOSO e está llO or
~amento vigente. O Governo já tem contratado com o Dr .. 
Vital Brasil o sóro necessario. 

A Commisssão apr·e~enta mais adeant~ emenda; àtten-: 
oendo ao pedido, e por isto, é de .parecer que esta seja pre
judieaci&. 

!!MENDAs SOBRE SUBVENÇÕES A ESTAnELECIMENTos· DE ENSINO. 
N09 ESTADOS / 

N.· 22 

Na rubrica - Subvencnes - accrescente-se: 
Psrra as escofos da Liga Sete de Setemlbro do S. Paulo, 

5:000$000. 

Sala das sessões, 19 de .iolho de i 920. - Carlos Garcia .. 
A jm:tiiicação desta emenda já consta dos Amiaes eia Ca

mara e está jâ incluida no orçamento vigente a verba pedida.· 

N. 2S 
Art. i 0

, in. .39: 
A' Fn~ulrJnílA de Medicina de Belio .Horizonte a subven-

ção de 100:000$000. _ 

Sala das sessões~ 19 de julho de 192,0. - [osé Bonifacio.: 
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.N. 25 
Verba 38" - Subvenções: 
Accrescente-se : 

87{ 

Escola Polytechni.ca da Bahfa,, 30 :000$; Faculdade Liyte 
de Direito da Bahia, 20-:{}00$; Lyceu de Artes e Officios, :Col
legio dos Orphãos de S . Joaquim, ·Lyceu Salesiano e Centro 
Operario da Bahia, 1.0 :()0;0$ ·a cada; .Es.cola de S. Vicente de 
})aulo e Asylo . <lo Bom Pastor, 5 :000$ a cada..- . . · 
. , Sala das -sessões, 19 de julho ~e 19~0 . . - -· Oi!tavio Moo-. 
gabeira. · 

N. 26 
Subvencione-se com 100 : 000$ a Facúldade <ie Medleina .. 

do Estado do Rio de Janeiro . 
Sala -das sessões, i6 de julho de 1~20. - . Lemgrubet>. 

·Fillto. 
N. 27 

;à.o tn. 38 - . . Subven~ões: _ . 
N Facti:ldade dé Medicina d-e ·Pernambuco, ·50:000$000. 
Sala das sessões, i6 de · julho de 1920. -~ AMr~ Be~~-, 

zeria .. - L. . Correia de Britto. - Austregesilo. - :Tu.rià1W · 
_ Campello • . - · Gervasia Fioravan,te. · · 

N. 28 
A:o m.. ~38 - Subvencões: ,. 
A~ E~Qfa. de Engenharia de Pernambw!ó, 50 :<>0-0$000. 
Sala.- das sessões, i6 de julho de 1.920. - · A.ndrad-e ,:'íi~- " 

'.:erra. - L. (Joneia. de Britto . - Austregesilo. ·- Ger- . 
vasio Fioravante . · -

N. 29 
Ao n. as - .Accrescente-se: 
100 :000$ á Faculdade de Medicina ·de- Bello 
Sala das sessões, iô '{ie julho de t920. 

Lima. - l ose Bonifo.cio. 

N. ~ 30 

Horizonte. 
Augtuto de · 

Pela· rubrica 23- ..:... Subveri~ão a. IIistitútos d-e Ems3.no : 
. .Sejam concedidos fO :000$,- .A Escola. ·de I}íreíto existente-
.na . capital do Estado- de Goyaz: 

Sala das sess::ões, 1·6 de julho de 1920. - Oleu.ario Pinto.., 
-· F. Ayres da Silva. · · ·. · 
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Onde convier: 
Subven.eione ..... ~e com a quantia de 30 :000~ a. Faculd~ile 

dP. Pharmacia e Odontologia do E.3tado do Rrn de Janeiro, 
com séde na cidade de Nftheroy. 

Sala das se~sões, de julho de 1920. ~ Manoel Reis •. 

N. 34 
Onde · convier: 
A' EsMla de M<--dicinaf de · Bello Horizonte é restabeleeid~ 

a subvenção de , i 00: 000$000. · 

Sala das sessões, i9 de julho de 1920. - José Gonçàlvea~ 
---:- He1-cul!.zno Cesar. - Senna ~'iguciredo. . , 

N. 35 

Destaque-se da verba «SubvencõcS> do § 38 do art. 1º: 
A' Faculdade de Medicina de Porto Alegre, iOO :000$00ll.: 
A' Far.uldade de Eng-cnharia do· Paraná. 50 :000$000. 
A' Faculdade de Di.reifo do Parpná, 30:000~000. - Al

varo Baptista. - João Pernetta .. - Ca,•lOs Penafiel. 

N. 53 

Subvencã.o annual aos ~~tnbr.lecimP.nfo~ de ensino e rP.co• 
!bimento de orphãos. mànt.idoo E'm Maceió e ridade de Ala
goas pela Soeiedade N. S. do Bom Con~elho, 10 :000$; e au
xilio de 20_:íl00$, para -complemento do novo recolhiment.o na 
cidade de Alagoas. 

Ju.di/ieação 

O Asylo de· Orphãs DesvaHdas, localizado em um dos ar• 
n:.balde.s de Maceió, fundado f'm 1 S77 e dAsdP. então inint.er
ruptamente vem cP.ndo mantido com donalivru particulaPes e 
isignificantes auxilias do Governo estadual. · 

Nc>sses 42 annos de f>-xistencia ff'lm ampairado, in~truido e 
educado centenas de crianr.~.~. dando-lhes um logar ulil e con-
digno na commHnhão sor.inl. . . 

Para satisfazer 'á crescenf e nece~sidade da população 
tlesampararla, a mesma hcmrmt>rita associacão crPon um novo 
1·eco·lhimento, ,iá P.rn fnnccionamr.nto, na vAlha cidade de Ala:. 
µ-oa.3, -para cu.i:i r.omnl~fa in<:ifa1Iação a emenda propõe auxilio, 
d e uma só vez, de 20 : 000$000. .· . . · 

• 1 . , 
Snla das sassõ~s, 19 de julho de i920. - N. Camboim.: 
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N. i06 
Onde convier: 

Subvenção ao Instituto Benjamin Constant de Manâos, a 
titulo de auxilio á educação dos orphãos desvalidos, réi~ 
10:000~000. 

Sala das sessões, 19 de julho de 1.920~ -· Ephigenio de 
Saltes. -' Dort;al Porto. - Monteiro de Souza. ~ Alltoni~ 
Nogueira. · 

\ . ·~. 

Toda.~ estas emendas ns. 22, 23, 25, 26, 27, 28,--29, ·30. 33, 
· 34, 35, 53 e 106 -dos itlustrcs Srs. Deputa.dos Carlos Garria, 1 

José Bonifaeio, Octavio Mangabeira, Lengruber Filho, An-, 
drade .Bezerra. Corrêa de Brito. Aust.regesilo, Turiano Cam· ·· 
pello, Gervasio Fioravanti, Augusto de Lima,· Olegario Pi~t.o, 
;B~. Ayres da Silva, Manoel Reis, José Gonçalves, Hercuhi'no· 
Ce.sar, Senna Figueiredo, AI varo Baptisla, João· Pernetta. Car-. 
los ·Penafifll, N. Camboim, Ephigenio de SallM. Dorval POJ'lO, 

· Monteiro de . Souza e . Antoniõ Nogueirà, pedem -- subven-:ões, 
que .a C_ommis~ão re1;ne em um só parecer, por tratarem· to- · 

, <las de institui(iÕE'A3 nos Estados que merecem estudo ·em eon· 
junto, pois difffoil seria esta:beleee:r prcferencias para aJgU~ 
ln.as deUas com o :prejuizo de QuLras. · , . - · · . . 

· · o Relator pensa que, si o Thesouro Nacional puder-com;;.;.·. 
· portar. mais este encarg(l, se· não eleve· negar o auxilio· pe...; 
dido. rlesde que os estabelecimentos sejam fiscalizados -por 

, autoridade 1"ederal e b~m apur:.i das as conta·s da applicação 
-elos auxilias .. E' possivel á .. ob.ieci;;ão de que . nem sempre ha 
autoridades · federaes~ nas proximidades dos · estabelecime.ntos · 
e que,. mesmo existindo estas, poderão não ter a precisa isen .. 
cão de animo p2ra uma perfeita fiscalização, podendo . ao ... 
ceitar muitas vezes contas fantasticas de adminislrar;ões me
nos escrupulo.sas.· Este' inconveniente, porém, poderia ser 
evitado por meio de. fiseaes de immediata confianca do Go
verno e. inteirPrnenta extranhos á vida local. Não é razoavel 
que, por ser possivel um abuso, se· deixe de ,attender a justos 
reclamas de instituições benem0ritas que beneficiam, de ·ta• 
.cto, uma boa par~e da população bra.sileira. 
· A Cominissão~ ... tomando conhecin1ento da. ma teria, . ~tteD. ... 

deu principalmente . ao · augmento. das !Sêsp'ezas que as· emen
das accarretam .· e julgou impossível o pagamento dos' auxi
hos dentro dos recursos da Receita Publica, em face de. Jn
formacões directas .do Governo; é .. contraria âs em_end~s, apre
sentando,.· porém,·. um substitutivo. geral ;com o."":"intuito de 
crear receita nova pará com esta attender aos auxílios pedi..; 
dos no planario.,.. · · · 
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SUBVENÇÕES A CASAS DE CARIDADE NOS .. ESTADOS 

N. 45 . . 
. Augmente-se a verba n. 38, do art. 1 º da imp.ortancia de 

8 :000$, destinados ao Orphanato de Santo .Antonio de Bello 
Hórizcifüe. · -

Sala das sessões, i ·9 de julho <le 1920. - Honorato Alves. 

N.. 47 
A' vebra n. 38, do art. i º: 
Eleve-se a verba da importancia <le 20 contos destinados 

ao hospital de tuberculosos mantido pela. Santa Casa de Mi
sericordia ··de Bello Horizonte. 

Sala das sessões, 19 de julho de · 1920. -- \ HonoratQ Al'Ves. 

N. -i8 
Aug'Illente-se a verba· n. 38 <lo art. f" <ia importancia 

de 15 contos pa·ra auxilio do Asylo da Piedade, fundado e 
mantido pelo benemerito.'monsenhor Pinheiro na .ser~a .da_ 
Piedade, municipio de Caethé. 

Sala das sessões, i 9 de julho de i.920. - · Ho_norato AlVes. . 

'N.. 49 
A verba. do numero 38 : augmentàda de 20 contos para -

a Mate'rnidade de Bello Horizonte. . 
Sala das sessões, 19_ de julho de t920. - Honorato Atves. 

N. 50 
A-o art. 1 º, verba 38, accrescent~e: 
Subvenções dos seguintes hospitaes de caridade: Casa de 

Caridade Leopoldinens·e. de Leopoldina. Minas; Hosnital São 
Salvador, de S. Jos~ de Aiém Parahyba; Hospital ·de._Cari
dade de Cataguazes, Hospital de Caridade de Ubá, Hospital de 
Caridade de Viçosa, Hospital de caridade de Santa Luzia de 
Carangolá. Hospital de Caridade de S. Paulo de Muriahé, 
Ho~itnl de Caridede de Mar de. Respanha, Hospital de Cari
dade de S. João Nepnmucrmo, Hospital de .Caridade de Rio · 
Branco, Hospital de Caridade de Rio Preto e Santa Casa .de 
Mtsericordia de Juiz de Fóra, ü :000$ a cada uma· . 

.Sala das sessões, 19 de julho de i 920. - Ribeiro Jun
queira. 

f N. 51 
F'ica mantida a verba n. 38 - Subvenção - Subvenção 

ao hospital mantido pP!n R:mtn Casa da cidade de Penedo, 
no Estado de Alagôas, 5 :000$900. · · 

Sala das sessões, i9. de julho de t.920. - 'N. Cambbim.: 
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tt. 52 
A' 'verba 38\ accrescenie-sé : 

· -Ao hospital mantido pela Santa 1...iàsa da cidade tle São 
Miguel · de Campos, em Alagoas, 1.0 :000$000. .· 

Sala dás _sessões, '9 de julho de 1920. -· · N~ dambdim . .. 

N~ 54 
I Fica mantida a verba 38\ «SubveiicÕesl>: Ao Hospital dé 

Caridade da cidade de Viçosa do E_stado de Alagoas, 5 :0-00$000 .. 
Sala das sessões, 19 de- julho de i920. - N. Camboim. 

N. 56 
Once convier, em o n: 38: 
Ao Hospital dá Sàntà Càsa de Misericordia de uberaba', 

!O :·000$000. 

Sala. das sessões. 19 de julho de f 920. - Alaor Prata . . 
VaUlomiro da Magalhães. -

N. 5.7 
Ao art. 1º, n . 38, (Subvenções) : . 
Ao J\gylo Santô _Antonio; em Uberaba,. 5 :000$000 ~ 

Sala das sessões, 1 g. de jullro 'cfo i 920. ~ AUtdr Prata . 
VaUlom(ro de Magalhães, · - ,_ _. _ 

N. 58 
Ao art. i°, n. 38, (Subvencões): 
A cada um dos bospitaes . de Barbacena, Pálmyrà, Queluz, -

,Marianna, Oliveira· e Ponte Nova, :t0':0.00$000. . -
Sala das ~essões:, i 9 de julho de f 920, ~.lo.se Bonif acio. · 

N. 59 
Ao art. tº, n. 3'8, (Subvencões) : 
A cada um dos hospitaes de Entre Rios '(Minas), e Pi-

raiiga; 8 :000$000. . ' 

Sala e!~~ sessões, 19 de julho de f920. -'losibonifac~o. -

. 'N. 60. - ·-
. Ao art. i", n. 38, (Sub'Vençõea) : 
Ao Asylo de Orphãos de Barbacena - e subvencã~ de 

6:000$000. , . 

Sala das sessões, i8 de julh,o de 1920 . .., José Ji~nifacio. 
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N. 62 
Onde convier, accrescenle-se; 

Ao art. i •• n. 38: 
A'~~ Santas Casas de Misericordia de Abaeté. $'.anta Rita. 

de Cas:-ia, Pas~o:::, Guarancsia e Gua:xupé, 20 :()00$ (sendo 
4 :000$ a cada uma). 

· Sala das se~sões, 19 de julho de 1920 ... - Valdomiro te 
Maaalit.ães. - . Alaor Prata. 

N. 63 
Onde convier: 
Ao. art. 1", n. 38 - Santa Ca~a de Misericcrdia de Mont~ 

Santo, Minas; 5 :000$000. 
Sala das ses!-lões, 19 de julho de 1920. - Vafd9miro lf! 

aJagalhães. - Alaor Prata . 

N. 64 

Emenda ao nrt. 1 º, n. 38. (Suvenc;ão) : 
Ao Ho'1riifal da· Santa Casa de Misericordia de Uberabi .. 

nha, 8 :-OCO$OOO. 
S:ila dRs sossêlP.9. ! Cl õe julho... de i920. - Alaor Prata.: 

- . Valdomiro de Magalhãe1 r 

N. 65 ,. 

Emenda ao art. 1 º, n. 38 (Subvenção) : 
A' s~nta r.asa c!e ,Misericordia de S. Sebastião do Pa· 

raizo, 5 :0~0$000. 

Sala das sessões. 19 rle julho de i920. - · Alaor Prata.: 
Valdomiro de !ti aaalkãea. 

Onde convier : 

N. 67 

1 

Ao Pão de ~anto Antonio de Bello Horizonte é concedida 
a subvenção de 5 :000$000. 

II 

A' Santa. Casa de Misericordia de Pitanguy é concedida a 
subvenção de 3 : 000$000. . · 

Sala das SP.S!'Ões,'19 de julho de 1920. - José Gonçalves. 
~ .S,enn.a F~uiJ.ejredo, · · · · · 

. . .. . . ' t 
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N. 69 
vnde convier : 
A' Santa Casa de Misericordia. de Barbacena, a de. Que

luz de Minas e a do Pyranga {Minas), a 3 :000$ cada uma. -
9:000$VOO. 

Sala das ·sessões. 19 de julho de 1920. - Senna Figuei
Tedo ~ - José Gonçalves. 

N. 7i 
Ao n. 38, ac~rescente-se: 
·A' Casa de Caridade da Varginha, Estado de Minas Ge

raes, 5 :000$; A' Casa de Caridade de Turvo, Minas Geraes, 
5:000$000. . 

Sala <.!as sessões, ·17 de julho . de 1920.-Antero Botelho . 
........., . Francisco Vallad,ares. - Zoroastro Alvarenga. 

N. 72 
Accrescente-se ao n. 38 : 
A' Casa de Caridade de Encruzilhada e Baependy, ·Minas 

.-Geraes, 5 : 000$000. 
· A· Sociedade S. Vicente de Paulo; de Caxambú; Minas 
~eraes1 3 :000$000. · --. 

Sala das sessões. 1.7 de julho de t920. - Antero Bote
lho •. . ~ Francisco Valladares, - Zoroastro Alvarenga. · 

N. 73 
'Ao· n. 38 ·accrescente-se o~e - convier: 
~A' Sociedade .S. Vicente de Paulo, da cidade de Ayuruoca, 

Estado de Minas Geraes, 3:000$000. . 
Sala das sessões, t 7 de julho de i 920. - AnteTo Bote~ 

lho. ~ Francisco VaUadares. - Zoro<Utro Alvarenga. 

N. 74 

Ao n.. 38 accrescente-se onde· convier: 
·.A' Casa de Caridade de Syl\•estre Ferraz,. Minas Gera~, 

4:000$000. . 
A' Casa de Caridade- de Baependy, Minas Gerae&1,. 

1 :000$(}00. . 
· Sala. das sêss5es, i7 de julho de i920. - Antero Bote-

lho. - °E'Tancisco ·Valia.dares .... ·- Zoroastro Alvar,enga.. · 

N. 75 ~ 

Accresc(>nte.-se ao n~ · 381- Subvenções: .. 
Ao Hospital de Piumby (Mi.nas), 5 :000$000. 
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A' Santa Casa <le Misericordia de S. João d'El-Rey (Mi-
nas), 10 :000$000. · 

A' Casa de Caridade de Caxambú (Minas), 5 :000$000. 
Sala das sessõ.es, 17 de julho de i920. - Antero Bote

lho. - · Francisco VaUadares. · ' 

N. 76 
Accrescente-se ao n. 38: 
A' Casa de Caridade de Lavras, Estado de Minas, 

10:000$000. 
Sala das si~ssões, 17 de julho de 1920. - Antero Bote-

lh(). -. Ribéir(/ J 'l!,nqueira. -. Senna Figueiredo. · · · · 

N. ·77 
f_ n. 38 -... Accrescente-se: 
A's Casas de Caridade de Ouro Fino e áarmo do Rio 

Claro, 2 : 000$ a cada uma, augmentada de 4 :000$ a respe-
ctiva verba. · · 

Sala das .sessões, .1~ de julho de 1920. ~ Francisco Val
'la.dares. - Antero Botelho. 

N. 80 
Onde convier: 
A' Santa Casa de M-isericordia. de Bello_ Horizonte é .. re

stabelecida a subvencão de -30 :000$000. 
Sala das sessões, 19 de ju1ho de 1.920. - José Gonçal

ves. -Augusto de Lima. --,. Herculano Cesar. - Senna Fi-
aueiredo. · \,. \ 

N. 81 
A' verba. - Subvenções : 
Augmente"'."se de 10 :000$, sendo este augment.o · desti-. 

nado á Santa Casa de Misericordia de Sorocaba, no E:;tado 
de S. Paulo. · .,., .. -4 

Sala das sessões, 19 de julho d~ 1920. - F~rreira. Braga. 
Carlos Garcia, 

Justificação ........... 

Para justificar esta emend_a basta lembrar que o im
posto de indutitrias e profissões arrecadado annualmente na
quella .c~dape, oncie exislern numt?rosas fabricas, eleva-se a 
cerca .d,~ dous mil conto·s de réis. -.. F.e'l"l'eira Braga. · 

N. 82 
Auxilio ao Asylo de Invalidos, mantido pelo «Pão de· 

Santo AD.to..: iQ~, de Diam"lµ.ltina; a.o Asylo s. .Joaquµq, <ie 
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~o~ceição/ ?o Serro, e · ao Recolhimento de· Orphãs, do Col
!lg10 Providencia, de Marianna, todo1S no Estado de :Minas 
.xeraes, . 5 :000$ cada um, 15: 0-00$000. 

.... Sala das sessõ~s, 19 de julho de 192(). - Herculano· 
.1esa:r, ./ 

N. 83 
A' verba 38ª {Subvenções) : 
Subvencione-se com a qua;:i.tia de 10 :000$ (dez contos 

de réis), a Casa de Misericordia de Barra ·do Pirahy, Esfado 
do Rio de Janeiro. . · 

: Sa13c das sessões, 19 de julho <:le 1920 .-M(lrio ·(/,e :paula. 

N. 84 
A' verba 38ª ; 
Subvencione-se com 10 :00-0$~ ao .ij:ospital de Carida-de 

de Parahyba do Sul, no Estado do Rio de Janeiro .. 
Sala das sessões, 17 <le julho .de .1920. - F. Març()'llf.ki~ • 

· · A' verba 38": 
. N. 85 

Subvencione-se com 10 :000$ · (dez contos de réis)~ a 
Casa de Misericordia de Rezende,· Estado .do Rio de Janeir.o. 

Sala das sessões, t7 de julho de 19.20. - Marw de Paula. -. / 

N. 87 
A, verba .ss•: 
Consigne-se ~ importa.ncía de_ 40 :000$, sendo 10 :QO$$ 

para ~da· um dos hospitaeiS de BO:m ê)uccesso,. Dõres da 130-a 
Esperança, Formiga e Piumhy. 

Sala das sessões, i,7 de julho cie 1920. - Zoroastr.o Al-
varen(Ja. · · 

N. 88 

A:. verba 38ª - Subvenç_ões: 
Para a Casa de Caridade. e Prophylaxia. Rural de M:agé, 

no JI;s'tado do Rio de Janeiro1 15 :000$000.· 
Sala das sessl'Jes, 17 de julho de 19.20. - Lem9rrüJ~r 

Filho. 
N. 89 

A~ . ve_rba' as•,_· . . Subve:ncõe§l; 
Para a Santa ·Casa de Miserieordia. da cidade de -Oan

_ Lagallo, Estado <io Rio_ de Jan~ir:o, 6;·{)1(}0~.oeo. 

%/.~. d~s .se~s~~s, 1( de. julho de 1.~.ZQ. Ve1iit~mo (li 
Mello_ •. 
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N. 90 

'A' verba 38'" - Subvencões: 
Para a Casa de Caridade de Macahé, Estado do Rio de 

Janeiro, iO :000$000. 
Sala das sessões, 17 de julho de 1920. Vcrissimo_ de 

Jlclto. 

N. 91 

A' verba 38'" - Subvenções : 
Para CJ A::.-ylo dP. Invalidos de campinas, E~t:ico d-e São 

'Paulo. 1 o :000$fü)O: . 
f.lara a Maternidade de Campinas, n.o mesmo Estado, 

<0:000$000; . . 
Para os hospitaes do Circo lo Ilaliano Uniti, 5 : 000$v00. 

·Sala das sessões, 17 de julho de 1920. __, A!berto Sar
mento. 

N. 92 
Ao art. t~, n. 38: 
Accrescente-se: 

· 'A.' Santa Casa de Misericordia 'de Victoria (Es-
pirilo Santo. . . . . • . . . . • . • . . . . • • • . . . • . . • . • . 20' :000$000 , 

A' Santa Casa de Misericordia de Cachoeiro do · 
. Itapemirim (Espírito Santo) . . ..... . . .... . 10 :()'00$00ll 

Eala das sessões, f7 , de julho de 1920. B#tor de 
Souza. - Mçmoet Monjarctim. · 

N. 93 
Verba 381

: 

Consigne-se a importancfa· de 20 :000$, sendo dez conto! 
para cada uma das Santas Casas de Misericordia de Lavrrs 
~ Perdões, em Minas Geraes. 

Sala das sessões, 17 de julho de 1 S20. - ZO";roa!tro Al .. 
't>arenoa. 

N. 99 

RestabeJeça-se a sub-consignaQão da verba - Subven
.ções - do or~amento vigenle, que dispõe: 

A• Maternidade do Ceará, 5:000$·0\lO. 
. Sala das s<'ssoes, 16 de julho de 1920. Thoma:: Ro ... 
arigues. ,__ Thomai Acciol11. - Qsorio de Paiva. . 
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.N. iOO 

A' verba - Subvenções: 
' . 

881 

Augmente-se de 5 :000$· para a Sociedade de Beneficen.cia . 
de Itapetininga, ·:no Estado de :s. Paulo. 

' Sala <las sess'ões, 19 de julho de 192Ó. - Fe1·1·eira Braga. ..
'-· Carlos Ga?·cia. 

J ustifica.ção . ' 
·- Pelo auxilio que · ptesta aos onfermos recolhidos aos seus 

hospita'es, é a Sociedade de Beneficencia de Itapetininga me
recedora dó ;iuxilio consignado na presente emenda . A digna 

· directoria . dessa sociedade, sempre empenhada em alliviar 
r.s que .soffrem e p·recisam do tratamento em hospi"r.aes,-é a 
gegura garantia de .. que a pequena sor_nma a que ~e refere o. 
emenda, si for coocedi-da -pel@ Congresso, será es,~rupulosa
m~nte ap-plicada ao· piedoso fim a que se destina. -- Fer-
reira Braga. ·· · 

\ N. 102 · 
A' Santa. Casa de Misericoràia de- Sa~ta Riti do Jacutinga~ 

' ~ :000$000. 
,· .A' Santa Casa de l\Hsericordia de Santa Rita <le Cassia, 

5:000$000. . . 
Sala daR sessões, rn de julho de 1920. - V,ic'ente Pfru.

aihe. 

N. 105 
Onde convier:,, 

"· Suovencione-se com a quantia de 10 :000$ a Casa de Ca--
rh.lade do Sorro, Estado de. Minas Geraes. 

Sala <las sessües', 19 dé julho de 1920. -. Ephigenfo dt? 
Salles. 

N. 1'09 

V Prbu :384 
- Subveni;:.ões - Accrescentc-se: 

·hAo A~ylo de Mendi~iàade de S. Luiz do Maranhão, réi111 
t-0:000$000. 

Justificação 

. 'l1rata-se , de ·um estabele-cimento onde mais de .cin:coent~ 
velhos vale.tudiri:a~ios e·q.co~tram repou~i . para se_us · afti'ib~:
l~dos e ulfamos dias: l\!antldo ~ela car~aqe J?Ubl~ca .. ~ -ª~rn1-
mstrad0 pela Maçpnar1a, ·essa· humamtar1a mstitmç.ao- me·
rece o auxilio. . que s.e pede nGsta· emenda. ·· · 
· Sa!a «ias sessões, 13 dn julho .de 19.20. - Rodrigues JJ!a- · 
eh ado. ,...._ A.1·thur Collares Moreira . . .:.;_., Cunha Machado. :.._. 
Ltifa Dom:in(Ju.es.. . . · · / · 

C. -:-Yol. V. 
/ 
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N. 111 

Verba :38ª - Fica subvencionada com a quantia de réis 
10 :OOOS a Santa Casa <ie Misericordia de Manáo.s, pelo trata
mento de enfermos indigentes do Territorio do Acre. 

Sala das sessões, i9 de julho de· 1920. - Epki,genio de. 
Sr:dles. -- Antonio iYogu,eira. - Dorva.l Porto. - Monteiro 
de Souza. · 

Todas estas emendas de ns. 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52: 54. 
55, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 70 1(meno.3 a 
primeira parte), 71, 72, 73, 7 4, 75, 76, 77, 80, 8-1, 82, 83, 
84, 85, 87, 88', 89, 90, 91, 92, 93, 99, iOO, 1.02, 105, 107, 109, 
1i0 e 101, consignam auxilios a estabelecimentos de caridade 
nos Estados, propostos pelos illustres Srs. Deputados Honorato 
Alves, Ribeiro Junqueira,. Camboim,. Alaor Prata, Waldomiro 
de Magalhães, Jose Bonifacio, José Gonçalves, Senna Figuei
redo, . Fra.n.ci :Seo V.a~l.adares, .Antihero Botelho, ; Zoroastro 
Alvarenga, Al.!.gusto de Lima, Rerculwno Ce.sar, Fer.reira Braga, 
Carlos Garcia, Mario de Paula, F. Marcondes, Lem.gruber 
Filho, Veríssimo de Mello, Alberto ·Sarmento, Heitor de :Souza, · 
Manoel Monjardim, Thomaz Rodri.guies, Thomaz A-ccioly, 
Osorio de Paiva, 1Vicente Piragi·be, Ephigenio -de ,salles, Ro
drigues .Machado, Collares Moreira, Cunha Machado, Luiz Do
miD.c.rru1es, Octacilio de Albuquerque, Oscar Soares, Cunha. Lima, 
Simeão i.eal, Antonio Nogueira, Dorval Portn e Monteiro deº 
Souza. . 

Si fosse possivel ao Thesouro cu,stear em 1921 esses au
xilios directos. mediante fiscalizac.ão cuidadosa, seri'a um em
prC'go aHamente proveitoso do· dinheiro publico, incentivando 
o crescente desenvolvimento da iniciativa particular -ou offí- /. 
clal dos municípios e . dos Estad(}s, na pratica. bemfazeja da 
raridade coltectiva. Assim pensa q Re~ator. 

A situação do erario nacional, entretanto, não. permitte, 
em face da insufficiencia da receita ordinaria para attender 
â8 multiplas despezas já. fixadas no projecto para toãos os 
ministerios da Republica, participar a União, de accórdo com 
as emendas, nos gastos para a manutenção das casas de in
r,ontestavel utilidade e benemerencia a que se referem; sem 
que haja nova rece-ita. -

No orçamento em vigor figuram subvenções quasi todas 
par·n instituições de ensino e caridade, na importancia do 
1 . 393 : 0-00$, que,' ·com rarissimas excepções, não figuram no 
projecto. · . 

Admittir o cr itfft-ío de restabeiecer as dotações do orça
mei:ito vigente não parece just<:' á Commissão",. porquanto as 
emendas novas referentes a outro.s estabeleciment-Os mere
ceriam o mesmo apoio da Camara si possivel .fosse majorar a 
despPza neste o~çam~nto, desde já. · 

Assim e .. subordinando ·ai.nda -o seu voto ao criterio geral, 
de prQlcurar reduzir o mais posivel o deficit" orçamento, a 



c!mara aos DepLlaOos - lm"esso em 24/00/2015 00:56· Página 54 ae 101 

ç 

SESSÃO E~1 18 DE AGOSTO DE i 920 

Commissão é contraria ás emendas, para . apresentar ruma 
out~a, que possa perrnittir os auxiliós pedidos 'com a arreca..:. 
da~av de recursos air?-da não previstos no projecto da Re-· 
l)e1ta • 

. O Relator . apresentou ao estudo da Commissão algumas 
E:mendas que julgou opportunas e ne·cessarias ao bom andà
mento do serviço publico, quasi todas formuladas de· accôrdo 
com a Administração, em face das verbas orçamentadas e 
tendo em vista os gastos já realizados e as modificações aeon
selhadas para uma mais per~eita applicação e discriminação 
dos e-reditos. · / 

O pedido . do Relator, de sua iniciativa pessoal, de um 
auxilio de 200 :000$ âO .Estado de S. Paulo para a rêde de 
exgotos e encanamentos de agua na villa ~a.nitaria dos Cam
pos do Jordão, se justificaria QIIl face da e:x.cellencia conhe
cida do clima -da serra da Mant iqueira, sabidamente o ·melhor 
dos sanatorios, no chapadãc- daquelles campos do alto ·da. serra, 
aconselhado com vantagens já verificadas para o tratamento 
da tuberculose dos primeiros gráos, cujos doentes a.Ili encon-

, tram e· ambiente ideal para a r eparação organica de .que pre-
cisam. . . 

Os meJhoramentos i:Odicados filiam-se ao plano geral da 
assist.encíá official na defesa da saude publica e _ facilitam a 
creação definitiva,.do mais adequado sanatorio da America, 
no momento precrso em que cumpre attender aos reclamos 
:patrioticos e ás indicações profissionaes dos nossos mais emi-
nentes cultores ·da medicina. · · 

O Relator lembra tambem a inclusão no o-rçamento da 
despeza a realizar com o pagamento em 1921 dos augmentos 
de vencimentos autorizados por. lei, decretados pelp Poder 
Executivo. , · 

· Sugg·eriu e Relator tambem o .reforço da verba cObras> 
para habilitar o Governo a adaptar, de accôrdo com o plano 
da Prefeitura para o devido r ecúo do predio, o proprfo da · 
Uniãc, onde funcciona o Mihisterio da Justiça, de· forma a 
poder este · satisfazer ás necessidades do serviço; e para com
pletar as obras da Faculadc de Direito do Recife.. e do edificio 
•fo Juizo Federal da Bahia. . . 

Pediu ainda o Relator uma su~venção de 20: 000$, nos 
termcs da solicitação e memorial, apresentádos ·ao Sr. Mii:l.is
tro, pela directoria da Sociedade de Geographia do .Rio de 
Janeiro, par·a ·que possa esta franquear ao. publico sua. biblio
theca · e sua·. mappotheca, publicar sua revista e pro·seguir nos 

· · trabalhos da elaboraçãc· da ~Geographia do Brasil> comme-
morativa do centenario. · 

Propoz ainda o .Relator alteracões. nas verbas · 8, i.O, i5, 
i E>, 20, 26, 32, 33 e 38, éorrigindo, . de accôrdo com a ·Adminis
tração, a1$'timas consignações da proposta. 
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De todas as emenàas alvitradas pelo Relaíor re::;ultaria au
gmento de 6. 085: 5608935. 

A Commissão de Finanças tomando dellas conhecimento 
e estudando o merito e as ccnveniencias de cada uma, resolveu 
recommendar ao. voto da Gamara sómente as seguintes; 

• - Para pagamento das percentagens sobre vencimentos, 
de aecôrd.o com a autorizaoã:o.' legal, 4. 000 :ooos·ooo. 

- O _Governo distribuirá entre as instüuições abaixo 
discriminadas 110 Districto Federal e nos Estados, €m 192-1, a 
renda proveniente dos 1mpo.stos que na lei da Receita figu
rarerrv·cotn semelhante destino, incluindo-~s tarnbem cm rateio 
com :ás que aetualmente participam <lo auxilio de quotas lo-
tericas. · · · 

- Para a Liga 7 de Setembro de S. Paulo. 
- Para a Fac.uldade de Medicina de Bello Horizonte. . 
- Faculdade de Medicina do Estado do Rio de Janeiro. 
- :F'aculdade de Medicina de Pernambuco. 
- Escóla de Engenharia de Pernambuco. 
- Escola de Direito de Goyaz. . 
- Institutos Pasteur, nos Estados onde já existam. 
-Associação de· Chronistas !Desportivos · da Capital :E"e-

deral. · 
- l~aculdade de J>harmacia e Odontologia de ·Nict:heroy. 
- Faculdade de Medicina de Porto Alegre. 
·- Faculdade de Engenharia eo Paraná. 
- Faculdade de Direito do Paraná. 
- Sociedade N. S. do Bom Conselho, com estabelecimen-

tos de ensino ,e recolhimento de orphãos, ~em Alagôa:3. 
- Instituto Benjamin Constant, 'de Manáos. 
- .Qrphanato de Santo Antonio, de· Bello Hori::r.onte. 
- Santa Ca~a de Misericordia de Bello Horizonte (hos-

pital :de tuberculosos) (maternidade). 
- Asylo da Piedade, em Caethé, Minas. 
- Casa de Caridade de Leopoldina. _ 
- Hospital S. Salvador de S. José de Além Parahyba~ 
- Ro:;pit.al de Caridàde de Cataguazes. · 
- Hospital de 'Oaridade de Ubá. 
- Hospital de Caridade de Viç·osa, Minas. 
- Hospital de 1Carídade de Sacnta Luzia de Carangola~ 
- Hospi,ial de Caridade de S. Paulo de Muriabé. 
- Hospita-1. de Caridade de Mar de Hespanha, Minas.. 
- HQspital de Caridade de S. João Nepomuceno. 
- Hospital de Caridade de Rio Bran~o. 
- Santa Casa de Misericordia, da Bahia. 
- Instituto Geographico e Historico, da Bahia. 
- Instituto de Proíecção á Infancia,. da Bahia. .. 
- Associacão das· Senhoras de Caridade, da Bahia. 
- Santa Casa ide Amargosa. · 
-· Santa ·Casa de Il'héos, Bahia. , 
- Santa. Casa de Santo Amaro, Bahia. 
- Santa Casa de Cannavieiras., Bahia. 
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- Santa Casa de Itabuna, Bahia. 
~ Santa :casa <le Valença, Bahia. 
- Santa Casa de Nazareth, Bahia. 

Santa Casa de Maragogipe, Bahia. 
- Santa Casa de Cachoeira, Bahia. ,,. 
- Santa Casa da cidade de Barra, Bahia. 
- Santa Casa .da B::i.h ia . 
- Instituto S. J;osé, na :Bahia. 

88~ 

- .Academia Manoel Victoriilo, Bahia. 
- Socied·ade Beneficente Luz Protectorai de Santo 

Amaro, Bahia. . 
- Escola Polytechnica, na Bahia. 
- Fae:ulçladr" de Direito, na Bahia . 
.. 7 Lyceu de Artes e Officios~ na Bahia. 
-'-- , Collegió dos Orphãos S. Joaquim, na Bahia·. 
- Lyceu Salesiano, na Bahia. 
- Centro Operario, na Bahia. / 
- Escola S. Vicente de P.aulo, · na Ba:hia. · . 

... - Asy10 do Bom Pastor, na Bahia. 
Collegio Santa Euphrasia, na cidade . de . Barra, na 

13ahia. . ... 
- Sociedade Beneficente·· dos Artistas .em Ita.buna: na 

Bahia. . - . . 
,. - Centro de Catechl'se· Pontal âo Sul" e Colonia .s. Jo5é, 

mantidos pelo bispci de Iihéos, na Bahia. 
Abrigo dos Filhos do Povo, erri S. Salvador,.Bahia. 
Hospital de Caridade de Rio Preto-. 
Santa Cusa de l\:iisericordia de Juiz de, Fóra. 
Santa Casa da cidade de · Penedo. 
Santa Casa da Cidade de S. Miguel de Campos~· Alagõas. 
Hospital de Caridade de Viçosa, Alagõas. 

-- Santa Casa de IJberaba. · . ' ·. 
- Asylo Santo Antonio de Uberaba. .. 

.. - · 'Hospital de Barbacena. 
- Hospital de Palmyra. 
- .Hospital de Queluz. 
- Hospital de l\lariannar, 
- Hospital de Oliveira. 
- Hospital ··de Ponte Nova .. 
- Hospital de Entre Rios. 
- Hospital de Piranga .. · 
- Asylo de Orphãos de Barbacena. 

Santa ,Casa de· Abaeté; 
- Santa Casa de . Santa Rita de Cassia. 
- Santa Casa de Passos . 

. - Santa Casa de Guaranesfa. 
-~··santa Casa de Guaxµpé. 
- Santa Casa de. Monte Santo, Minas. ...,,. 
-- Santa Casa de Uberabinha. 
- Santa Casa de S. Sebastião do Paraiso. 
-· Pão de ·Santo Antonio de Bello ·Horizonte. 

\ .. 

, · 
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- Santa Casa de Pitanguy, Minas. 
- Santa Casa de Rio ·Novo. 
- Santa Casa de Lima Duarte. 
- Santa Casa de Santa Rita de Jacutinga. 
-Asylo de Invalidos de S. Vicente de Paulo, de Ca-

rangola. 
- Asylo João Emilfo, de Juiz de Fóra.. 
- Casa de Caridade de Varginha, Minas. 
·- Casa de Caridade de Turvo, Minas. 
~ AsyfO de ·Mendigos de Juiz de Fóra. 
~ ir.asa d <; Caridade da Encruzil:hada d~ Baependy. 

Minas. 
- Sociedade de S. Vicente de Paulo,' de Caxambú. 
-Sociedade de S .. Vicente de ·· Paulo, de Ayuruoca, 

!\finas. · 
- Casa de Caridade de Silvestre FerrazJ Minas. 
- Casa de Caridade de Ba.ependy. 
- · Hospital do 1P.iumby, Minas. 
- Santa Casa de S. João d'El-Rey. 
- Santa Casa de Caxambú. 
- Casa d~ Caridade de Lavras. 
- Casa de Caridade -de Ouro Fino. 
--- Casa de Caridade de Carmo· do Rio Claro: 
- Casa de Misericordia: de Sorocaba, S. Paulo. 
- Asylo de Invalidos do Pão de Santo Antonio, em Dia .. 

mantina. . 
- Asylo de S. Joaquim do Serro, Minas. 
- Collegio Providencia, de Maria:nna, Minas. 
- Casa de Misericordia da .Barra do Pirahy, E . do R.io. 
- Hospital de Bomsucoesso, Mt~as. 
- Hospital de Caridade da Parahyba do Sul, Estado do 

Rio. 
- Casa de M.isericordia de Rezende~ E. do Rio. 
- Hospital de DoreS da Boa Esperança, Minas. 
- Hospital de Formiga, Minas. 
-. Casa de Caridade de Magé, E. do Rio. 
- Casa de Misericar<'lia de Cantagallo, E. do Rio. 
- Casa de .Caridade de Macahé, E. do Rio. 
- Asylo de Invalidos da cidade de Campinas, S. Paulo. 
- Maternidade d~ Campinas, S. Paulo. 
- Hospitaes do Circulo Italiano Amiti, de CampiDas, São 

Paulo. 
- Ca!==n. de 'Miser.icnrliia de Victoria, Espirita Santo. 
- Casa de '.\'li::<'ricordia de Cn.-c.hor.iro de Itapemirim. Espi-

rito Santo. · 
- Sa:nta Ci1sa 1fo Pr~rdões, Minas. .,' '. 
- Maternidad~ do Cenrá. 

· - ·Sociedade de Benc~fi cenda dQ Ttapetininga, S.. PaÚ1o. 
- r.asa de Caridadé do Serro. 
- Santa Casa do Maranhão. 
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- Asylo de l\fisericordia do Maranhão. 
- Asylo de Misericordia da Parabyba. 
- Santa Casa da Capítal da Parahyba. 
-- Santa Ca::a de Areia, na Parahyba. 
- Santa Casa da Alagoa Noya., Parahyba. 
- Santa Casa de Arara, Parahyba. 
- Santa Casa de . Campina Grande, Parahyba. 

·- .Santa Ca::ia de Pocinhos, Parahyba. 
- Santa Ca.s.a da cidade de Misericor.dia, Para,hyba. 
- Orphanato L". Urico. Parahyba. 
- ·Santa Casa cfü Misericordia de Manáos. 
- Snc:iedade Proteotora da Instrucção, que mante:m: o 

Lyceu Popular de Inhaúma. · 
- Sociedade de Concertos Symphonicos do Rio . de Ja-

neiro. · · 
·- · Assistencia ás creanças pobres do Instituto Alvarc> 

Alvim . 
· · - Asylo Crécha ·para a pobreza, de . Madame Araujo 

· Penna . 
- Instituto de Protecção 'á Infancia de Natal, no ·Rio 

Grande do N<>rte. · 
- :Associação i>rotectora de Cégos f 7' de Setembro, na 

Capital Federal. . 
- Instituto de Protecção á Infancia de .Juiz de Fóra., 
- Patronato ·das creança·s pobres da Freguezia de São 

João Baptista da IL.a.gô.a . · . 
-· Jnstit.uto de Proteccão e Assístenoia. á Infancia, na· Ca· 

pUal Federal. · - · _ . 
- Ambulatorio do Hospicio S. João Baptista, · em Bo ... 

tafogo. · · · 
· - Ao Instituto de Assistencia á Infaneia do Ceará. 

- Instituto de Assistencia á Infancia do Maranhão. 
- Instituto de Proteccão e Assistencia á Infaneia do 

Recife. · 
- Instituto de Assistencia e Proteeção á Ini'ancia, na 

Parahyba do Norte. " 

' ·A, verba 10ª - Elimine-se a consignação c:gratiffoação 
ao assis'tente do ministerio>. · 

A' verba i6ª - Diminua-se de 14:400$ o credito dopes
soal da Brigada Policial do IDi.stricto E1ederal 'Pela suppres- ' 

,... são· no auadro ·da mesma corporação· do logar de tenente
coronel do Estado-Maior assistente do Ministerio da Jus-
tip. . 

A' verba 201l - Hospital Nacional ·Augmente-se. dü 
85 :000$ rpara .«eonstrur.cão e . installação de um pavilhão de 

. isolamento para loucas . tuberculosas~. ' 
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J ustilicação 

-Medida imprescin-divel e urgente. O accumulo de indi
viduos tuberculosos n.as se.ci,:,õ.es de mulheres, dada' a carencia 
<lc~ logar no pavilhão existente destinado a este fim •. que só 
compoI·ta 18 leitos, falia bem claro do perigo a que ficam ex
postas- as outras doentes, pois muito se sabe da contagiosidade 
daquelle mal. rrambem, os alienados pela despreoooupaçãér que 
teem com sua saude, são victímas faceis do cont.agiO'. As esta- · 
tisticas -O.e · necropses dos doentes falel.ci~os o.o Hospital Na
cional de Alienados revelam enorme pe>rcentagem de tuber
<;ulosos. 'A curabilidade de. ''arias molestias mentaes é preju
dicada ou àe todo impedida pela -contamitancia de uma tuber
culose adquirida, fazen.do quasi sempre doentes chronicos que 
traduzem cre:;cente despeza para o Esta.do. Não se compre
hende mesmo o descuido desta prophylaxia em um meio hos
pitálar onde são reti'das cerca de 160 tuberculosas de promis
-cuidàde entre 400 doentes outras, em tudo expostas ·a adquirir 
o mal. O menor preceito de humanidade .e quiçá de economia 
-social justificativa plena.mente a urgencia premente desta me
dida, aliás ha muitos annos reiteradamente reclamada nos re
latorios do director geral da AssiStencia .a Alienados . . 

· A' verba 20ª - Colonia de· Alienadas no Engenho de 
Dentro - Redija-se n. consignação <Acquisição e concerto de . 
moveis e utensilios, etc.>, do s.eguinte modo: c.Acquisicão e 
concerto de m-0veis e tllensilios; do material para as offici
nas e do material rodante, ,inclusive automoveis e ambulan
cias, seus accessorios, forragem, remonta de animaes, instru-
mentos de lavoura, sementes, arvóres e mudas>. · . 

A' verba ~O" - Colouia de Alienados - Substitua-se, com 
o augmento dn 233 :iQ-12$. a discriminação do ~mat.eriab con
-st:rnte e.la proposta, pela .seguinte: 

:\l illlt'lllaf,.\Ü O (' rJielüS para 600 doentes e 99 em-
pregados, a llj;~OO. . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . 30G: 1G2$000 

Fa1-:P~1das. calçado. chapéos. aviamentos e ma-
rial J)Ur.{l lavagem e r.ngommado de roupa. .1s :OOOSOOO 

Combustivel, estopa, lubrifi·cantes para a lavan-
'forin. cozinha, off icinas .o material rodante 36 :000$000 

Instrumentos de lavoura, sementP-~, arvores; 
foragens, · remonta de arreios e animaes, 
ferragens, etc. . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 :000$000 

Conservacão, concertos e acquisição do material 
rodante ........ . . . ................... ·.• . 18 :000$000 

Medicamentos, drogas, vasilhame, apparelho.s e 
material para o labo1atorio .............. · 15 : 000$000 

Cousumo de luz e energia clectrica. acquisição 
do material electrico e aluguel de tele·phone . 12 :000$000 
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'.Acquisicão de moveis, utensilioi e do material 
de of ficinas . . ...... ; : ............ · ..... . 

Fumo.s e artigos para fumante .... , ... ·\· ... . 
Limpeza e conservação de predios ..... . ..... . 
Objeclo~ de expediente, livros, revistas scien-

tificas, encadernações e impressões ...... . 
E~entuaes ... ........•.. .... .......... . .... . : .. 
Se\'viço funerario ( art. 88) ................ . . 
Auxílios de .aluguel de casas para o ·· director 

3 :600$, para o medico alienista ou assis
tente 2 :400$, para o pharmaceutico 1 :2001il, 
e para administrador 1 :200$, -comtanto que 
as casa:s .sejam visinhas da Colonia . . ... .. . 

6:000$000 
6:000$000 
4:000$000 

3:000$000 
1 :000$000 
'960$000 

· 8: 400$ÕOO 

4~4 : 522'$000 

A' verba 20" -· .Material .Geral - Augmente-se de ..... 
1. 000 :000$ «para -conclusão da Colonia de .Alienados eIIi Ja

. carépaguá, installações e trabalhos complementares.» 

.Tus tificação 

. No orçamento vigente !oram votados 800 eontos para a 
continuação da.3 obras em Jacarépaguá, dos quaes 200 vão ser. 
dispepdidos com o Manicomio Criminal, restando apenas 6-00 . 
para os H ' edifidos projectados cuja construcção está contra-· 
ctada por 1.200. 

Faltam pois 600 oontos pa1·a complet~r esta s-Om~a . e. ihá 
necessidade de 200 para as seguintes obras e trabalhos índis
pensavei·s ao funceionamento e vida das Colonias.: 

· a ) captacão das aguas e canalizações de exgottos; . · , . 

. b) installação de agua~ luz e servi-<;os sanita.rios n-0.s H 
r;n.vilhc1es em construccão .e nso dous existentes; · · . ' 

e) pequenas casas para os dous guardas-portões e par a 
assistencia ]letcro-familiar e, um"necroterio; . - · 

d) installacõês da cosinha, lavanderia e - balneotherapia~ 
.<J~sinfectorio, refeitorios e ~nfermaria, laboratorio e p4arma
<aa; · - · 

e) mobiliari.o das salas da ad·lllinistraçãc, secretaria <hi-
bliot.her.a e dormitorios; . · · ' 

f) melhoramento das estradas e caminhos e <los meios de 
transporte . . ajardinamento, l('.ercas e tapumes; · 

.g) estabulE?s, cocheiras, po~~·Ugas, aviarios e 'ranchos para 
os amma.es; bois, vaccas, carnerros, porcQ..s e .aves é aequisicão 
_de' raça·3 product.ivas dos mesµ:ios. . . · 
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A' verba 35• - Admínistl,'.aÇão, Justiça, etc. no Territorio 
do Aore - Augmente-se de 30 :000$ para vencimentos de um 
desembargador posto em disponib'ilidade por 'decreto de i 5 
de julho de 1920, .;í vista de accórdão do Supremo TribunaJ 
Federal. 

. A' verba 38• 
Consigne-se o .credito de 5.3 :000$, ~para continuação dos 

serviços de postos -antiophidicos em Goyaz, Matto Grosso e 
Parahyha, contractados com o Instituto Vital Brasil, e inicio· 
do mesma serviço no Maranhão, por intermedio do mesmo in
stituto, sendo 5: 000$ para installação do novo posto". 

A' verba 16"' - Brigada Policial - «Reformados'>: 

Augmente-se de 6 :460$500, para inclusão d<Ys 
reforma.dos posteriormente á remessa da proposta: 
Anspeçada Hermenegildo Honorato Pontes, de
:Anspecada João Domingos da Silva, decreto de 

7 de abril de 19.20 •.••. ~ .•.••.......... 
Soldado Jooé Alves Cabral, decdeto de 3i de 

março de 1920 ...................•..•... 
Soldado Arthur de Jesus, decreto de 7· de abril 

de 1920 ................................ . 
Soldado Galdin.o Mairtins de Lyr-a., dooreto de 7 

de abril de 19·20 ................ , •....... 
Soldado Manoel Ni.c.a.cio Dantas, dooreto de 5 de , 

m·aio de i 920 . ........................... . 
Soldado José Joaquim de Almeida, decretO de 26 

-de maio de 1920 •........ ; •..• -......•... 
Soldaida. Rioldão Ribeiro, decreto de 2 de junho 

de 1920 ....................... .... " ...... -... . 
Solda<lo José Marques de Oliveira, deCtreto de· 28 
. de julho de rn.20 ............... i •••••••• 

A' verba - Brigada Policial - «R:eformatlos~: 

Diminua-se de 4 ;270$50-0, pela exclusãôi do 
Teformado.si que faUeceram·: . 
!Segundo sa·rgento Joaquim Fernandes da Silva. 
Gabo d.e esquadra J er-emias Alexa:ndre de Oli-

veira ....................... ~ - .. · · · · ..... · · · ··· .,.· 
··.Soldado José! C~etano de: Lima .. : .... :·· ...... . 
Soldado Manoel Antonio do Nascimento ....... . 
Soldado Agenor- Pereira de Mor'aes •••...••.••• 
Soldado Bertholdo Barbosa dos ~tos Garmo. 

1· ..... 

seguintes 

949$000 

730$000 

730$000 

730$000 

401$500 

730$000 

730$0-00 

730$000 

730$(}00 

6 :460$500 

.sseguintes 

339$500 

76&$i5-00 
730$000 
474$500 
730$000 
730$000 

4:270$500 
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A.' ver fia 32ª - Corpo de Bombeiros - «Ref ormadoS') : 

Augmente-se de H :371$1575, para inclusão dos seguintes 
reformados po·steriormente á remessa da -proposta: . 

Segundo tenente Ludovico Corrêa do Nascimento, 
decreto de 1'2 de maio de 1920 ............. . 

Segundo tenente João Baptista iPessôa, decreto de 
23 de' junho de 1920. . .. . . . . . .......... . 

.S~gundo tenente Frederico Cyrillo do Carmo, de
-ereto de 25 de junho de 1920 .•.........•... 

Soldado José Ferreira de Souza, decreto de i6 de 
junho àe i920.· ....................... , .. . 

Soldado Alfredo !Luiz da Rocha, decreto· de 2 de 
junho de 1920 ..............•......... 

Cabo de esquadra José Falcão, decreto de 28 de 
julho de· 1920 ................... -· ....... . 

3:380.$995 

3:076$585 

3:380'$995 

401$500 
·, 

3{)5$000 

766$500 

· H :371$575 

'A' verba 32ª - Corpo ãe Bombeiros -· «Reformados~: 
Diminua-se de 1 :606$, ·pela exclusão dos seguintes refor-

mados que falle~ram : · 

· Segundo sargento Joaquim Barbosa dos Santos 
. ·Furtado .. · ....... lt ........................ .. 
· Cabo de esquadra Des~derio Carneiro da Cunha. 

839$500 
766$500 

! :606$000 ' 

A' verba - Brigada Policial do Districto Federal - Re'."' 
formados: 

Augmente-se de 10 :7·52$ para vencimentos do co:roael 
João Augusto da Costa, ·reformado por decretO\ de 4 de a.gosto 
de i920. 

A' verba 32 .. -· Corpo de Bombeiros - Reformados. 
Augmente-se · de 73(11$ para soldo do cabo Luiz. Glonzaga 

Rodrigues, r.ei"ormado por decreto de 4 <le agosto ae i 920 ..• 

A' verba 15 ... - Reparticão d~Policia - Material -. 
Redija-se assim a consignação <\'.Conduccão de enfermos, alie-

. na dos e cada veres: · 
«Conducc.ão de enfer~os,. alienados e· cadáveres), poden

do o Governo encampar o -material· do serviço actual, den
tro do, credito votado e tran.sferil-o á Prefeitura Municipal, 
que ficará obri_gada a executar os trabalhos decorrentes, .sem 
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-0nus para a União,mediante as condições estipuladas, man
tendo-se o credito da proposta de 192 :000$ que n~ poder-á 
ser excedido na encamnacão e passagem <lesse serviço para 
a . Asistencia .Municipa( na· qual, pensa o Governo, · poderá 
elle ser feito com melhor desenvolvimento e ei'fica.eia. 

_;._.' verba 30'- - Obras - Accrescente-se o seguinte: · 
«Inclusive 30 ~000$" nara as obras .. externas. da Facul

dade de Direito do Recifê, e 30 :000$ pará o edifício do Juízo 
Federal da Bahia. 

A' verba 8• - Augmen te-se de i01$660, para pagamento 
de accrescimo de gratificação addicional, a partir de 5, de 
novembro de i92t, a um tachygrapho de 1~ classe. que então 
cc.>mpl eta 25 annos de servico, passando por isso-. á ter 30 o/a . 

Augmente-se de 385$ para pagamento -do accrescimo de 
gratificação addicíonal a outro tachygrapbo de 1ª classe, a 
partir de i de junho, por completar 20 annos, passando a ter 
2'5 %. - Fica o Governo autorizado a abrir o credite· necessario 
para a e.l\:ecução do disposto no art. 1.8 e _ paragraphos ·da 
lei n. 3. 67 4, de 7 de janeiro de 1!H9 durante o exercicio de 
1921. 

_ Carlos de Campos, Presidente. - AlbeTto Maranhão~ 
Relator. - Antonio Ca:rlos. - Octavio Mangabei'l'a, com 
restricl}Ões. - Octa.vio Rocha, contrario a .todas as sub
ven~ões como meàida de ordem geral. - Celso Bayma. -
Ramiro Braga. - Josino de A'raujo. - Souza Castro. 
Sampaio Corrêa, com restricçõe'S. - Pacheco ilferuf.es. 
Balthazar Pereira, com r estricções. • 

N. 180A~1·920 

A1lloriza a aposentar corn todos os vencimentos o Dr. Evaristo 
da Veiga Gonzaga; C'om parecer contrario da Comrnissão 
de Finanças e voto em separado dos Sr.s. Bal.thazaJ' Pe-
.1·e~1·a, Alberto Jlatanhão e Celso Bayma · 

{Do Senado) 

~ . 
O projecto. do Senado .sobre que se lavra este parecer tem 

por- fim permittir a aposentacão, com vencimentos integraes, 
do secretario da Cfu'te de· Appellação, Dr. Ev9'risto da Veiga 
Gonzaga, que_ conta 23 armos de serviços • · 

A lei -que regulá a \aposentãdoria dos funcciónarios pu
; blicos ·é a de n. 2.924, d'e 5-de janeiro de 1915, a qual, ·em o 
art. ·121, fixa as. regras relativas .a esse -~ssumpto . · 
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P~las suas disposições são· requisitos paira a concessão 4a 
apõ~entadoria com vencimentos integraes: invalidez e mais 
ele 35 annos de serviços. · 

O projecto, derogando, pará um caso .só, esse principio 
geral, estabelece um preceito de excepção, em jj~vor do qual 
fundamento algum, salvo o de se queTer fazer um favor pes~ 
soal, pó de se.T imrocado. / 

Ora, o ·legislador não deve, em ieas'os como esse - a me
nos que queira incorrer em justa censura - agir com o pro
µosito de attender a determiná.das pessoas. Ao contrario, 
cumpre-lhe ter unicamente em vista o interesse geral, sob 
cu,ja inspiração foram votados os preceitos a que. deverá.o 
submetter-se· todos os funccionarios · publicos que :pretendam 
aposentar-se .. . . 

O caso do funccionario em questão está previsto na lei: 
( i funccionario que oontar menos de 25 annos de ser"Viços po.~ 
derá aposentar-se, si invalido, c-om tantas vigesimas quin
tas pa!'~es _do or~enado quantos forem os annos d~ ~vicos, eis 
como d1spoe a citada lei, em o art. 121, Iett.:ra a; n. 1.. . · . 

. . Assim, o· que ha :para fàzer na bypothese do projecto é 
u applicacão dessa regra, instituida para todos os funcciona
rios que se invalidarem no serviço da Nação; ora, caso se··en ... 
tenda eixaggerada a exigencia da referida lei; modificai-a para 
o fim de estabelecer que. será concedida a aposentadoria com 
vencimentos integraes aos funccionario.s. que, . ficandD inva-

. lidos, tiverem 23 annos, ou mais, de ·serviço. O. que não fiiCa 
he.nj" ao legislador é conceder. essa graça a um, e nãp a todos. 
Mesmo que o funccionario de qué ! se ·trata houveSse adqui
rido a "invalidez em consequencia de-desastre ou aoo.identet · 
occorrido no desempenho da funcção de' seu cargo, . ainda as- · . 
sim não poder.ia elle aspirar, nos termos ·da lei vigente, sinão 
a aposentadoria com- o ordenado intei'l'o) nunca com todos ps 
v<;ncimentos. -.~' -0 que .re.sulta do § 3º do eitado art. 14. 

· , Convém . obs:ervar que ha mais. de dez annos foi con-· 
deninado pelo · Congiresso Nacional o regimen ·de votar leis .. de 

·aposentadoria em proveito de determinado funccionario, tanto 
qüe jámais foi votado projecto assim dispondo. Com a ado11cão 
do disposto na lei referida dé 19.15. cujq principal fim: ·foi 
extinguir excepções e pôr termo a abusos, praticados em de-·-: 
trimento do 'rhesouro, taes projectos deveriam ser tidos por · 
definitiva e previamente sacrificados . . Assim, entretanto, não . 
aconteceu : ahi ·está aquelle .sobre que se lavra este parecer, 
e que, si for approvado, ~c:erá seguido de outJros, para cuja 
Q.'epüisa, a~erta a . ., excepcão; I)jo ·haverá J:9.0tivo t. ficancio, em 
taes condiçoes, lettra morta a mi. geral, qtie só Vlgorará para 
oi; funccionarios inteiramente baldos -~e protecção. · 

Nos ... termos e4l)osfos, e. <:fom res.alva do alto . e merecido 
c:o-nceito ._ de que gosa o se.cretario da -Cõrt0- de Appellação; 
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Dr. Evaristo da Veiga Gonzaga, o projecto do Senado não está 
nos casos de merecer a approvação da Camara. · ·. 

Sala 'das Commissões, 16 de agosto ate 1920.-Carlos de · 
Campost ~residente. -. Ant~nio Carlos. - Pacheco Mendef;. 
- Sampaio Corrêa. - Ramiro B'l'aga . :---: Octavio Rocha. -. -. 
Octavio Mangabeira. · · · 

i 

VOTO EM SEPARADO 

O Senado remetteu á Camara o projecto -Oe lei que au
toriza o Sr. Presidente da Republica a aposentar,. com -os 
venci~entos integraes do cargo, o Dr . ·Evaristo da Veiga 
Gonzaga, secretario da Cõrte de Appellação do Di!Stricto Fe
deral. Esse f unccionario, além de documentos· que lhe at
testam o tempo de serviço publico, juntou á petição diri
gida ao Congresso a: prova de achar-se enfermo <ie glauco-. 
ma chronico, -exhíbindo um attestado do eminente professor 
Abreu Fialho, espécialista. de dóença.s de · olhos. 

O parecer da Commissão de Finanças do ·senado dâ as 
seguintes informações: . · 

<Em requerimento de 28 de junho ultimo, o Dr. Evaristo 
da Ve1ga Gonzaga, secretario da Côrte de Appellacão do Dis
tricto Federal, pede ao Congresso Nacional que autorize o 
Poder Executivo a aposental-o com todcs os vencimentos, . 
por estai' sof1rendo de glaucoma chronico, com baixa da fun
cção visual, concorrendo o esforço da vieão e a natureza do 
seu. emprego para o progre6so fatal da enfermidade ocular 
que soffre. 

O peticionaria não menciona o tempo de servico pu
blico, que tem, computavel · para aposentadoria, limitando
do-se a dizer que foi nomeado por decreto de 24: de ·agosto 
de 1897, conforme o documento da nomeação, em original, 
que acompanha seu requerimento . 

Desse mesmo documento consta _que elle entrou em 
exercício desse cargo no dia 281 de agosto do mesmo anno. 

Outros documentos apresentou o requerente, que pro
vam. sua enf ermida4_et assim como que tem prestado bons 
serv1cos. . 

Si o. requerente não interrompeu o seu exercicío, desde 
a investidura até hoje, deve contar 22 annos, fO mezes e al
guns dias de serviço. 

A .lei de 5 ·ae janeiro de 1915, que regula a concessão de 
aposentadorias, diz em seu art. 121: . 

· «As a:posentadorias dos funccionarios publicos ti6 pode
rão de ora em deante ser concedidas de accôrdo com os dis-
positivos, que se · seguem : . "" · • . / 

a) " os funccionarios qué' se · invalidarem no serviço da. 
Nação serão aposentados, quando a esse favor tenham di
reito, com as seguintes vantagens: $i contarem menos de 25 
annos de serviços, com· tantas· vigesim9.s · quintas partes do 
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ordenado," quantos for em os annos de serviço; si contarem 25 
· annos, com o ordenado .. . » · 

O peticinario, nos ·termos da .. iei em ·vigor, sómetite po- . 
derá ser aposentado com 23 vigesimas quintas partes do seu 
ordenado. · . . . , . · 

Coneideran<lo, · porém, que · se trata de uma · enf ermida.de . . 
que não só inhabilifa o paciente para exercer as funcções 
proprias do seu cargo, como para quaesquer outrast pois a 
applicação da vista póde oeca~nar o progresso t>apido da 
lesã9 ocular, que 5offre, ameaçando-o . de cegueira · absoluta, 
e inspiran<lo-~e em ' s entimentos de equidade, a Commissão ·· 
de Finanças pensa que se deve deferir- o s eu pedido.> . · 

Opfüarnos pela acceitação do projectó ·do. Senado. -
BaUhaza1· Pereira. - Albe1'to Maranhão. - Celso .. Bayma. 

PROPECTO N. i80, DE 19·2(} 

{Do Senádo) 

O Congresso· Nacional decr-eta: 

·' 

Art. i. º Fica o Presidente da' Republica a~torizado . â 
aposentar com todos. os vencimentos o Dr. Evaristo . da Veiga 
Gonzagà, eecretario da Côrte· d~ App'ellacão .do· Districto Fe.;. 
deral, observadas as .demais ·~onâicões exigidas. pelas leis em : 
·vigor. . . . · 

· Art. 2 .º Revogam-sé as disposições em contrario~ 

. Senado Federàl; 3i de julho de 1920 . - -Antonio -Fra:n-
•· cisco de Azeredo, Vice-PTesidente. - Manoel de A'lefi,,car 

Guimarães, 1 º Secretario. - Pedro da Cu~ha Pedrosa, 2º Se
certario. 

. N. 217 - 1000 

Abre o c1·editü especial de 35. :627$997, pm•a. pagamento .ao 
. Dr. Franeisco de Azevedo· Soares de Campos· e Castro e 
sua mulher 

. Em mensagem de 17 de julho do corrente à.uno, o Exmo. 
Sr. Presidente da Republica, solicita autorização para abrir. 
pelo Ministerio da Fazend'a, o credito de 35 :627$997, afim de 
occorrer ao pagamento do que é devido ao DP. Francisco de 
Azevedo Soares de Campos e Castro e sua mulher D. Maria 
Julieta Felicio, em virtude de sentença judiciaria. 

Os autores, propuzeram,,. em í de janeiro de 1'909-, uma 
' ~cção ordinaria, reclamando da . Fazenda Nacional, per<Ias e 

damnos. calculados á razão de .300$ mensaes, valor·· focativ<:» 
do predio de. sua propriedade. á rua S.enador Pompeu n. i3, 

· a contal' de dezembro de 1.90-15, quando em· obediancia ao ar
tigo 87. do· regülamento n. 5.1.5'6,. de 8 de maio de 1904, en
tregaram as chaves desse predio -á Delegacia -de Sande do 5º 
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JJistricto Sanitario, que se recusou a re~tituil-as apezar dos · 
e~forços empregado.s. J · • • ·_ · . : 

Só for:im entregues, por mtimaçao, e em carfono, aos 
28 de· outubro de 191'5. . 

O acto arbitrario e .capricnoso da .autol'idade, çrue reteve 
as chaves e não expediu a intimação para as . obras necessa
rias no predio, qeu em resultado a condemnação d~ Fazenda. 
·· A acção correu todos os tramites legaes, havendo o re-

' prcsentante da União esgota(@ todos os recurso~ de defesa. 
· · Em vista da mensagem, e idas informaçõ·es elo Thesouro 
' a. C.ommissão do Fin?-nc;as. é de parecer ;que seja concedida a. 

autorizaç:to solicitada e submette á deliberação e Yoto da Ca-. 
roara o seguinte · PfOjecto de lei: 

O Congr~sso Nacional decreta: 
- Art. 1 . º Fica o Poder Exec.utivo autorizado a abrir, pelo 

l\Ünisterio da F'azenda, o credito de 35 :627$9'97, para paga
. mento ao Sr. ]'rancisco de l\.zevedo Soares. de Campos e Costa 

e sua mulher, em virtude de sentença judiciaria. . 
Art. 2. º. O Ministro da Fazenda providenciará na fórmu 

do disposto no ar't. 2º, do decrete n. 2. 945, de 9 ·de janeiro 
<le 1915, afim de ser prorrosta,acção regressiva contra a au-
toridade que deu causa á oondemnação da União,. . 

Art. 3." Revogam-s~ as disposi9?es em contrario" 
Sala das Commissses, de âgosto de 1920. --. Carlos âe . · 

Camvos, Presidente. -. . Ifoitl fü·aga, Relator'; ......,. Baltluuar 
11e1•ei1'a. - 7 Octavio JfiLngabeir-'a. - Octavio Rochà .. - Celso __ 
Hayma; -- Antonio Carlos. - So'uza Castro. - Pacheco .. 
~lle?1. .. des. ; . · · 

--:.\!ENS,\GE~I A QUE SE ·REFERE O P,\RECEI~ 

Srs. mPmbros do Congresso Nacional - Remettendo-vos 
a inclusa . exposição do ~Ministro da Faze;nda sobre a neces
:::idade de um credito especial de 35 :627$907, . pn.ra · occorr~r 
ao pagamento do que é devido ao Dr'. Francisco <:le Azevedo 
Soares e Castro e su~ mulher, D. Maria Julieta Felicio, ·cond~ 
~ condessa de Carcan?llas; em virtude de sentenca judiciaria, 
tenho a honra de vos solicitar a competenlc autor1zaeão pa·r·a 
:.i, abertura do ulludido credito. · · 

Rio de J)neiro, ii de julho de Hl20·, !)19P da Indcpendcn-
cia e 32~ <la Republica. - Epitac:io Pessôa. . 

Exmo . Sr. Presidente da Republica - O Dr. Francisco· 
... de Azevedo Soares de Çampos e Castro· e sua mulher D Ma

ria Julieta Felicio, conde ·e condessa de Carcanellas intenLa.
ram acção ~ontra a Fazenda para o fim de .serem. indemniza
dos dos preJuizos causados pelo facto da 5" Delegaci~ de Sau
de PuQlica haver retido, desde 1 de dezembró de 1906 até a 



Cânara dos DepLtados - lmP'"esso em 24/06/2015 00:56- Página 68 de 101 

Sf.S.S.:\o~ ~M ·.18 DE .\GC2-'.fi>· DE 1920 

data da propo5itura da acção, as chaves do pr~~u de sua 
. pr·opriedade sito á rua Senador Porrmeu n. t 1.. . 

A acção correu todos os tramites Iegaes, havendo o ~e
;presentante da Fazenda esgotado todos os recursos de detesa 
em direito pe1'mittidos. 

Não ·obstante, a União foi condemnada a pagar a impor-
tancia de 35 :627$997. · . . ,.. · 

O juiz federal da. · 2" Vara do Districto Federal, exi:iediu, 
afinal, a carta precaloria di;: i5 de marco. do -corrente anno 
requisitando em favor dos A. A. o pagamento da • a.Iludida 
importancia .. · . · 

Acontece, porém, ·que o orçameuto deste minist.erio não 
consigna doí.ação pela qual possam correr despezas: como . a 

. de que se trata, oriundas de sentenças judiciarías. · .· ·. 
E nestas condiçõ~s, o pagamento deprecado só poderA ser 

· atten<lido por meio de um credito. especial, cuja abertura de
pende, por sua vez, de prévia autorização legislath'a. 

· Peço, pois, a V. · Ex. as necessarias providencia:-; no sen-
t~do de ser solicitada a dita autorização ao Congresso ·.Na-
caonal. · · 

N. 218 - 192(} 

Bstando .âs e}hprews ou companhias, que .se 01·gan.izarem no; 
pa.iz, para exp.,01•ação da ind-ustr~a. metallurgic°'1 os .f a
vo1·es estabelecidos ~~ lei n. 3. 99~t, do cor.rente annJO. 

PARECER 

, Na capital do Estado- de S. Paulo, foi organizarl'a por ca·
capitalistas brasileiros, e sob a fórma de sooiedade anonym~ · 

· a Compainhia El:ectro-MetaUurgica Brasileira, visando o · se
guintes objectivos: inst;alU1r na cidade de ·Ribei!I'ão Preto·, 

. dequelle Estado, uma usina para rusã'O do minerio de ferro., 
1'abricacã0 e lo.minar.ão do a.t;o , 11efo .Processo de altos ú>t·nos 
electricos; moiitar fornns ~para a transformacão da madeira 
em carvão, aproveitando os :sub-productos da madeira; ·mon
tar e expilorar uma fabrica de cimento para o aproveitamento· 
das escorias dos altos fornos eleclrioos e gazes de madeira; 
a adquirir ou construir uma estrada de ferro para o trans
porte da ma.teria prima uecessaria ao-; diversos ramos indus
triaes; fiualmente, adquiril' terras marginaes a essa estrada 
'cincoenta milhões <le kilowatts, hora, em cada anno, su!!f
oieníe a uma cultura perenne, tle accôrdo com as e:x:igeneia.s 
da industria. · · 

Ao organizar-se esta importante companhia, -foi-lb.e 
transferid'a a pro"priedade <le .riquissimas jazi<ia$ de minerio 
de fe'i'ro e calcareo~ situadas no municipfo de Jacuhy, Estado 
de Minas Geraes, assim .como lhe foi assegurada pela Empreza . 
F.Orca. e. Luz de Ribeirão Preto, a mais importante, no ramo. 
d~. interi~r- do Estad(} de S. Paulo, a ep.ergia eleetrica· de 

. c. -voi. v. > ·· ~7 · 
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cinoo.enla milhões <Ie kilowatts, hora, . e meada: anuo, sufii-: 
cientes para o regular funccionamento dos fornos electricos 
o demais macbinismos da usina. · 

Ainda mais : a 18 de maio do corrente anno, cm nota do 
1 i º rabelHão de S. Paulo, a D;Jesma c.ompanbia contractou com 
a Corning and Compa.ny Incorporated, pelo preço de 520.000 
dallars, ouro, a construeção <!!a sua usina, - «com dous altos 
f?rnos electricos, coada qual com a capacidaiei(;\ de fabricar dia
riamente de 25 a 30 tonelladas de ferr-0 guza~ convertedores, 
laminadores, fornos de refino e de reaquecimento e 'tl)dos oi:! 
aprparefüos e maohd.nismos, dos mais modernos, nooessarios 
á perfeita montagem da mesma usina, assumindo a emprei
teira a obrigação de dal-a em estado de funccionar e de pro
duzir o ferro guza e o aço laminado até 0 d.ia 31 de mareo 
de 1.922). 

Do exposLo, colhido .em· documentos que acompa.nham o 
requerimento da rei(erida companhia, dirigido, por seu pre
sidenw, em nome da mesma, ao Congresso Nacional, e sub
mettido ao exame desta Commissão, res~Ita á evidencia que 
a Companhia E.tectro..,Metallu:i;-gica Brasileira está apparelha
àa para realízar, dentr~,..em breve, notavel enwrehendimento, 
que tão de perto entende com o p~esso eoonoinico do Bra
sil, qual o da utilizaç.ão. industrial da sua, talvez ma.is im- · 
porta·nte ma teria prima - o ferro. . 

A corüi.{oa.r tal iniciativa é um dever de patriotismo, que 
·se impõe, pois não. ha ver1iade, hoje, mais arraigada á con.
sciencía da N~-ã:o do que a necessidade, imperiosa e urgente, 
de um impulso fecundo em pról das industrias· consideradas 
verdad'eiramente )lacfonaes,' quaes emb'ryooarios wnas, in
existentes outras. . . . ' . . 
· Assim não. -ha como deixar de amparar o poder publico 
lã.o auspiciosa iniciath·a da companhia paulista, peia conce~
&ão dos favorc::; solicitados, favores que' são <>s mesmos já 
concedidos pela lei n. 3 .. 991, de 5. de janeiro do corrente 
anno á It.abira Ivon · Ore Company, Limited, .e ·que não im~ 
portam cm subYencõcs, garantias d'e juros, nem mais encargos 
para o thesouro~ sinã0 em isenção, sem privilegi(), de direitos 
de irnporta~üo e expediente e de outros impostos federaes 
que incidam sobre a construccãi da usina e vias· ·ferreas~ ex ... 
ploração das mc8mas e s~us productos. . 

Conceder a isenção de direitos solicitada é acto de equi
<Iade, pois desse favor já gosa1 por lei, como foi dit.Q~ a 
Itabira !von Ore Company, I.imited. 
· Nã.o conccàel-a é oonferir a esta companhia, aliás es
trangeira. oque lhe não conferiu a lei especial que a favo
receu - direitos exclusivos, isto é, odioso e illegal privilegio .. 
Nem tal isenção constitue ve.rdadeiro onus ao erario pµbli
co; ao contrario amplamente Q favorece, pelas vantagens que ·· 
,~dvir~o ao paiz do exi.t() que ~e .propicia segu~o. da industria 
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·metaHul"giic:a. l~cibna~', que .sem es~e auxilio, . ~ert.b, ~eri'a. 
difficil medrar, -assoberbada :Qela c·oncuri·encia da· similar es-
trangeira, perí'eitamentc organizada: · . · 

Assim, forçoso é reconhecer a conveniencia de conceder 
o Congresso 1\acional os !'avóres solicitados. . 

Entende, entretanto, esta Commissão aue indubitavel
mente 'mais consentaneo coni o intuito do úocter <:puplico, de·. 
mais arnfl-Jamcnte_1'acilitar 0 desenvolvimento dessa inc1ustria. 
~ntre nó~, sei'á. generalizar ésscs favores a ' t-0d&s as emprezas 

ou. compaull ias, que devidamente se organizarem ri.o .. paiz, e, 
'1est'arte a h~ü>ilitadas, requerem ao Governo . · ~ · 

E ··como -outros·. não :são os auxilios ·requeridos sinão os 
Já conferdios pela lei n. a . 9~H , de 5· de janeiro do.:oort·enta 
anno á ltabira. lvon Ore <.;ompany, Lirriited, Geí'eriodo o re
qu~rimento da Companhia Electro-.Metallu_rgica Brasileirà, d~ 
S. Paulo, submette . u Gommissão de Finanças ao voto dà ~-
mara o seguinte projecto de lei: · 

- . 

O Cohg1·esso . Nacional <iecreta: . \ 
. i . -" 

• .,;_..· ,,. ... ~-;.. 
. Art. 1. º São extenSiYa! a q,uaesquer emprezas -OU com- . 

. pa~hias que dev1damente se organizarem, no paiz, para. a ex- ' 
ploração- da. industria líletallurgica, .os favores estabelecidos 
no àrt . . 53 n ~ XXIV da lei n . 3. 9.91, .de 5 de janeiro dlG 

. corrent-e anno, mediante contracto celebrado com ·o Governo. 
da União. . , 

· Art. 2 . º Revogam-se as disposicões ~m c.onlrai'to. . \ 

Sala . das Co,mmissões, i 7 de agosto de. 1920 .. - . Carlos de ·. 
Campos, Presidente. - · Souza. Castro, Relator. ~. Baltrazar 
Pereira. . - Pacheco . Guedes. - . Celso Ba11.ma •. ,_ Antonio 
Carlos. - Octavio ·Rocha. - Octavio Mangabeira . - Ra-

.. m"r.º Braoa. · · 
O Sr. Presidente - Estâ finda· a leitura do expediente. 
O Sr. Na.buco de Gou~êa - Sr . . Presidente, pedi a pa~ 

laYra _ para apresentar á. considei;acão da Camn.ra, um pro
jeclo que. justifico nos termos que passo a lêr. 
' . Entre ·as instituições sociaes, que davem mais mere·cer 
a. attcnoão do Estado, incontestavelmente dê occup* logar 
de de:5laquc ~s que ~e i·e:lacfonam com os montepios, com os 
aecident~s de · trabalho, com a invalidez dos trabalhadores, 
bem· como as que amparam a .velhice. , · 

E' chegado o momento de ser · c!ado pelo Estado uma 
maior energia de accão e m{\is amplos recursos financ.eiros a. 
estas inst ituicões, sem, entretanto, comprometter . e sobrecar
regar mais .a responsabilidade que' pesa ·sobre o Esµ.do. A 
.situação dos nossos orçamentos não comportam ~aiores. gas
tos e a Nacã.o .não supporta maiores impostos, ~ .é ".Ilecessario 
pty.cural'.mos uma formula. conciliatoria en~e o. intere.sse dBc 
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•.la:s.:e lr:iballüsta. dos empregados publicas e dos militares, 
e, 0:5 intere~scs da Xaçãu. . 

.\ situação do mont.epio militar . e civil tal como estâ or-: 
ganüada leva1·ú a :\a,;ão a. fallencia dentro C.e pouco tempo. 
Ba:sta lomannos eonhet:imento do parecer elaborado pelo 
eminente Deputado por !..\linas, o Sr. Antonio Carlos,. sobre 
b projedo n. 393. de 1919; para nos convencermos da i·eali
lidade do que at'firmo~ chamo a attenção da Gamara do~ 
Deputado~ para as se;;uintei:i palavras wm que o· i!lustre": 
.Deputado tenniua o luminoso parecer: 

«Para Ji:::sipa1· illwJões $Obre as ren<!as dos mcm
tepio:->. qm~ muito~ julgam compen~adoras da 'alta 
~umma em qu~ se expressam as pensões, é opportuno 
divulg::n· ne~le parecer o.s respectivos algadsmos. 

Eil-08 de~de HH !• ale 1918: 
' 

J g 1 ! ............................. . 
1~12 ................... ' .......... . 
·.U.113' .... :· •••••••...•.•.••.•••.•••••• 

\ 1u1 .! ................ ~ ....... ~ ; ~ ........ . 
1915 ............................. . 
i~ftj_., .....•.................•.... 
J9-l7 ...................... ~ ......... . 
.1918 •..••...••.•••.•........•••••. 

Tota·1 .. ~ .•.............. 

. 

•l . 003 :858$492 
· 1. 095 :815$420 
1.141:879$339 
1 . 182 :356$1 '75 
1. 228: 132$140 
1.188 :729$7 48 
1.209:553$822 
1.221;982$85'1 

t~. 272 :307$994 

Balanl'..eada a. :::omma des~e~ oito anno.s com a des
peza uc pensões nesse mesmo tempo-26. a:W:861$093, 
- vm·ifica-sl' 4ue u Thesouro p·agou mais do que rece

. b.eu, 17 .048:553$099. Resultado da. orgauização defei
Luusa Llo montepio militar, esse deficit, mesmo man
tida a eontribuição e pensão v]gentes, terá de crescer 
1.:ontiuuamcnle á semelhanç!l do que occorre com o 
montepio civil. cuja situação deficitu:ria, por isso que 
nl ln ab1·a11gc maior numero <le interess.ados, ainda (°! 
mai~ 1wtavel, havendo sido nesse mesmo tempo, do 
~ .~70:üllô$62~i a receita e ue .J.9.483:092$73!1, a des-
11eza. com u deficit, portanto, c!e 28.242:!186$111, eon-
1.rn n Thesouro. 

O montepio militar ·~ o montepio Civil, oneram, 
pui~. o 'rh!!Souro, em virLude da 01·:.;anização dcfeituo
:'ta dfl um e de outro a partir de 19H at.é HH8, com a 
al 1.a ~omma de .15. 261 :·039$210, que - questão do 
tempo, tocará a cifras que assombram, si um e. outro 
não soffrerem reforma, que. ao contrario do pontet de 
visla do projecto. augmente as contribuiçoes sem ac
t·i·i.~scer p1~opol'donalmm1lc a~ pepsõe.'S. .Servindo 
a esse pensamento o projecto . relativo ao . civil,.. 
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.SES!.ÃO El\-T 18 DF. ACOSTO DE 1.920 9.0i-,. 

enviado recentemente, ao Congresso Nacional pelo 
Presidente da Republica, eleva pára 5 . .% S<?bre o or-

. denado a contribuição mensal. , 
Mas, em favor do :projecto invoca-se um funda.., 

mento juridico: o disposto no art. 18 ·do dec},'eto nu-_ 
mero 685, de 1890, que prescreveu fosse ·a pensão 
igual ao mei.o soülv:; na razão do qual .se· contri.buisse 
para o montepio. Ha para eonsicer.ar,, porém, que nada 
obstava a modificaç'ão desse dispositivo · desde que se 
respeitasse a tabella a que eile ·se referia; e isso acon
teceu, havendo o legislativo de H~iO, ao augmentar os 
vencimentos, se limitado a dispôr que apenas esses, 
os novos vencimentos não seriam levado,s em conta 
para a . pensão, mantida, porém, em toda a plenitude, 
a tabella do citado decreto de 1890. .. 

E' ce~to, que a proposito do mon'tepio .civil o Su
premo· Tribunal tem decidido que a pensão ·é· sempi:.e. 
igual á metade do 'ordenado. Mas, além do que o as-. 
pecto jnrictico em um caso não é o mesmo dó outl'o, 
o Congresso Nacional não votou 'ainda lei alguma· ge
neralizando a situação que pára cada espeCie foi ~rea
da pelos ares tos do Supremo Tribunal~ A medida vo
tada pelo Congresso. certo, sob 1 pressão dos grandes· 
encargos que de semelhante jurisprudencia resultariam 
para o Thesouro, foi a suspensão, a partir. de HH4, de 

_ rn)vas inseripções ao montepio civil, o· que,·, com o mi
litar· não aconteceu, continuando inteiramente per
mitt.idas novas ac!rr.issões. A Commissão tem pendendo 
·ctc seu estudo e parecer a reorganizaçã(') do montepio 
civil. Ao resolve!:" ·sobre esse projecto terá ella o mo
mento opport.uno para. fundingo em um s6. os dous 
montepios, dar-lhes organização condigna, procur·ando 

·· bem conciliar com os do Thesouro '. os interesses dos 
contribuintes. · 

A t~ e~se Kl.omento, ·e pelos relevantes motivos ex
pnl'to8. enlfmrle a Comrnissão que não convém modifi
c·ar n rcgirrien relalivo ao montepio- mílitar, 'opinando. 
aH::-im •. pela rejeiç.ão do projecto. embora ~ntenda que. 
foram intriramente ·Jouvavr,i~ os pr6positos que o de
t.~rminaram. qua~s os de assegurar melhores eondicões 
dr. vida <is viuvas e aos filhos de exceJlentes Mrvídores 
'da Patria. · 

Sala das Comrnissões, 6 de agosto de 1920.-Carlos 
de- Ca·m.pos. Prr.~idr.ntr. - Antonio Carlos, Relator .. -
o.(/C'O'?' Soares. - Oetauio Jfn.n(fabefra. - Josino de 
Arrw.i(l. ·- RaUlwzar Pe)•efra. - Pachf!r.o .Mendes. -
SouÚJ. Cástrio. - Sampaio Corr~a. - AlbeJ'tO Ma-· 
ranhão.~. 

~ 1mica maneira de poder o Thesouro. subir desta situa-. 
$#O·· a~s.us1~os~ ~ creanr~p um Ban90· de se~ros, que coµf~ra- ~~ 
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. . 

Estado o mnnopnlio dos seguros de vida, sobre incendios e so~ 
bre os. acc!dentes· do trabalho·. Por este modo os lucros dos 
segu;:-o::; contractacios d~rão. ao Estado recursos fartos .para 
fazer face ~'is pensões de montepios, unica garantia que deixa 

-ã familia. o empregado publico e o militar, que são obrigados 
a consumir em vida tudo o qu~anham em pequenos ordena
dos e permittirá. ao Estado igualmente amparar o traba1ha<fór 
insolvido, que pelo accídente de trabalho ou pela vehice fica 
!mpedfdo de angariar o necessario a suá subsistencia. E' est~ 
.o caminho seguido pe-las Nações ma.is adeantadas do velho e 
<lo novo Continente. Não se comprehende que o Estado tenbà 
o . ri10nopoiio dos montepios civil e mmtar, pela for;;a das. 
circumstancias, e, que constituam a parte ingrata do ramo dos 
8eguro~, dá g:·2.ndes de{-lcits, e não chame a si o ramo lucra .. 
t1vo do 1:eguro de' v!da, seguros de incendios, etc., explorado · 
pelas.. sociedades particulares -e contractado pelas classes mais 
abastadas. Será adopt~ndo o criterio do montepio pelo Estado 
de tod~ os i;e-guros "<ll!e se pode constituir, a exemplo de outras 
nações, o capital .necessario para f,azer face ·'á.s p~nsõ-es que o 
Estado não pódt> deixar· de pagar aos. seus fun.ccíonarios civis 
e militar~es e que dão actualmente um deficit de 40 mil contos! 

·O meu projecto, como disse nas razões gue acabo de enu-
merar, não constitue nenhuma novidade. . · 

Em varias paizes da Europa, ~ntre outros a Italia, a 
Suecia. a Noruega, a Dinamarca,· a Allemanha. e alguns d;i 
Amt:1;ica do Sul, comn a Republfca Oriental do Urttguay;, fO- : 
ram cr~ados Bancos de Seguro de EstaClo, que apresentam as 
rnab pro!õ;peras condições· financeiras. . . . 

A Cnlxa Municipal de Montepios do Districto_ Federal, 
que apresentava sempre g-randes doeficits e se. encontrava em 
constantes embnraços., d~pois de se-r remodelada,, pôde com 
H•us rpc11rsos proprios tazP.r face ás suas obrigacões. e. 'os seus 
fundo8 di:> re!-'ervas na admini~tracão do Sr. Rivadavia Cor
T~a puder'3m soccorrer á Ml~nkipat.Jq~de. razéndo4he um 
empresf.imo e salvando uma situacão difficil de momento. 

O Sn. FRANcrco V,\LJ.ADAP..ES - Não h~ negocio melhor •. 
O Sa. NABUco DE GouvtA - Sr. Pref.;idente, não preciso 

can~ar a 'Gamara com estes argumentos. Estudei o assumpt<> 
de per!o na Republica Oriental; e para que a Camara possa 
''er ·os resultarlos auferidos pela creação do banco de seg'tlro 
de 'Estado naquella Republica, vou ler, rapidamente, o ba
Janco do banco, em 1912 (anne:xo de seu funccionamento) o 
qtrn :dispensa qualquer commentario: ' 

cOperaçõe~ do anno de· 1912 - O banco iniciou as suas 
Clperações- em 1 de março de f912 contra riscos de incendio ao 
aue, em 15 do mesmo mez, annexou as relativas a accidentes 
de trabalho. · · · . 

As. ~eccões ~e}ativ:_:s â-saraiva ou geada, automoveis (res .. 
ponsab1hdade. e1nl} v1da humana e de anitnaes (eavs.Uo_s de 
pedrigres e de corridas). toram creados Jl~ d~~s(). dº ~Q 
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SESSÃO EM i8 DE ÁOOSTO DE f92Ô. 

e no seguinte os de riscos mar itimos o fluviaes e os de cristae~ 
vidros e espelhos. ' 

O primeiro exercicio se encerrou com uma receita d~ 
$35.((. i52. 00. proveniente de premios; podendo ser affirmado 
que o exilo obtido pelo banco. com a massa de operações que 
aquella cifra representa, constitue caso unico na historia do 
seguro, si SG considerar que apenas em dez mezes poude or
ganizar, pôr em andamento e retirar lu<iros de seis classes 
.distinctas dr. riscos, competindo com mais de 30 companhias 

. todas cllas .com grandes e antigas ligações com o commeroio e · 
a industria. 

Não só poude a instituição, nos dez primeiros mezes·· de 
act.ividade caminhar rapidamente no movimento de seguros 
do paiz, mas tambem conquistou para todas as suas secrj;es .. 
os primeiros· Iogares. · . . 

Assim, no tocante a de incendios, sobre um total de· .ris-. 
cos de $111 .11, 9. 377 . 00, a que correspondem $589. 843. 00, dei 
premios qüe em conjuncto perceberam as 20 oompanhiu qu,;, 
exploravam _ esse ramo durante o . anno o banco, po~ si :.:.ó, ob~ · 
teve $182. 239. 69. ., - . . , 

A companhia de maior produccão apenas arrecadou pre~ 
. mios em um montante de $159.971.00, correspondendo ás deJ? 
m~is quantias consideravelmente ihferiores. · · · · 

Nas out.rns secçõBs o phenomeno se repetiu em propor-:;.·· 
~i'Ses .-identicas. A de accidente de . trabalhos produziu · 
$55. 341 . 7_2 de premios, . emquanto as duas companhias que 
seguravam 1esf.es riscos em · maior periodo produziram 
$86-. 480. 00 . .. 

O mesmo aconteceu · eom o seguro contrà.- saraiva ou· 
geada, pois · que as competidoras , do banco sómente conse
guiram obter riscos de cerca de $30. 000. 00 contra $4?'. 463 ~ 00, 
que aquelfe ·alcançou . Nas operações sobre a vida tambem !he 
coube ·o primeiro lo.gar, em um exercicio de sete mezes unica
mente, assümindo rfscos de capital, no valor de $995.000.00. 
Emquanto ás demais especies de s~guro - responsabilidade 
·civil por arcidentes de nntomoveis, iniciádas ~m !3 de. junho, 
e vida ãe animaes, que teve seu comeco em 8 de outubro --, 
os resultados obtidos estavnm em refai;:,ão com ós das outras 
secções. Das sommaB arrecadadas, depois de deduzi~as as Çes
pezas, destinaram- se ás· reservas $186 .37i .5'7, dlstribtu1das ~ 

...(la seguinte maneira: · 

. Inoendio . . . . . . . . . . . . •• ,•. 
Accidentes de trabalho. ·- •. .. . . . $ 94 • .f.6S~57 

·•••· $~ 33 •. t$75.f8 
• •. $ ·22. 99t.84 

$ .4.587.50 
$ -5.653 .. .(8 
$ 25. 000. O(). 

Vida.. . . . . . . . . . . . . . . •.• . • 
Animaes· ·. . . . . . . . . . . .: • . • • . • 
Saraiva ou geada.. . . . .. . . ·. • . • . 
Fundo ue previsão • . • • . . • . • • • • 

·- . 

! .... _ - · ~otal ~ ~ :.:..: 

. .. :,;, ·~· .. . .. : ... · 

.• . ·. •. -~- .: . . . _____ , 
Íi.~6· . ;rit;. 51'ii 
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9041 . · ·. :: r ANNAES DA CAM.ARA: · 

O seu re!at.or io das contas de lucros e perdas ·de 
n se~inte; 

19t5~ é . . 
uConta. de lucros e perdas, durante o anno áe 1915: 

Seguros . pagos .••••.. 
Arrecada.dos de tese"' 
. guros ••••.• - -- .• 

Sinistros liquidos a car
go do Ba.noo ••••. 

Porcentagens e com
missões •••••..•. 

Depreciação de mo
veis e utensilios •. 

Idem, em· livros im-
pressos ......... .. 

Despezas geraes .••... 
Reseguros passivos ... 
Jmpostos •••.•••••••• · 
Propaganda ...•.•... 
LlquidaÇôes e extor-

. nos ••..•..•..... 
Despezas ~iodas ..... 

Reservas 

A secção de incen
. dio: 

Debito 

$ i98.339.49 

s 5i.550: t;5 

$ 2.177 . 28 

s 3.326.fO 

Para riscos em vigor. $ s·7. 490 . 85 
A · sécção de acci-

dentes : 
Para riscos em vigor. $ 87. ô93. 02 
Para sinistros em an-

damento • ... • .• .'. S 14.000.00 

A secçã.o de vida. : 
Complemento da re

serva. mathema-
tica ....•.•.•• ~ .• ·S 63.63i.23 

A sécçã.o de sa.raiva 
ongeada •••• ; : . • s ao·. 000. 00 

A secção de anim'aes ~ $ · 10.000.00 
A secção mosit&nã.~.. S · 1.1> .000.00 
A secção de cristaes.. $ 3. o·oo. oo 
A seccão de automo- ' · 

nioves. ··.~· . .' •. . ; · ,s· 10. 000.00. S 320.815. iO 
....---------:-

s 
$ 

$ 

s 
s 
s 
j 

'S 
. s. 

/ 

i46. i88. 94: . 

82.658.58 

5.503._38 

1.24:.6()6.58 
15lL049.i7 

. 5.054.29 
3.f9i. 7f 

650.·78 
129.59 
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• 
sEssXo EM· 1.s DE AoosTo DE :1920 

Lucros 
Amortização de com

pra de carteiras. 
Funõo de previsão .•• 
Reforço da. secção de 

vida •...••...•.. · 
Serviço de juros e de 

· vida do Ba.nco. ~· . 

s 25.000.00 
1J 25.000.00 

$ .22.032.3i 
.. -

$ i8~.9{1.87 s 2Õ6.94~.i8 s 
--~---

577.75~.2& 

\ s i.f00.792.25 

'Alfredo Ferrére, contador.- Lufa .T. Sv,pervieÚe, presidente .• 

Credito 
Importancfa de pre

míos realizados ..• 
· Commis.wes de rese

" s 664.0:15. 78 
! 

guros •• ~········ S 58.807.82 • 
Juros ·e descontos.... S f8t.8i2.34 
Rese1·vas de f.9t5.. •• S f96.fZ;6 .31 s i .:100. 79'2.25 

$ LiOO. ~92.25 . 
. ie •. -.,.-.----

HectM Oliveira Rigo, get·ente. 

BALANCETE GERAL FEITO DEPOIS DE LIQUIDADA A CQNTA 

· Actioo 
Valores em . carteira: 

~ 2.9~i· i2oo.oo. s asa.oat.3o 
s ;ss.rn1 .. oo· 
s 88.943·.so 

Titulos da divida. publica ••••••••• 
Titulos hypotbecarios •••• • •• , •••• • 
Emprestimos 3 %, ouro, i9i4 • .; ••• . 
Divida. em vales do Thesouro •••••• 
Divida. intern~, i9f.~ ••••••••••••• 
Obrigações a cobl'ar •••••••••••••• 

8 H4.f43.00 s 72.599 ~24 s 3.605.073.74, 

Moyeis e uteusilios • ~ ••••••.••••• ~ 
Livros e impre.~ ..•••••••..• ~ .. 

· Banco da Republica: 
Conta corrente .•..•...••...•..•• S 
Conta a prazo fixo ...... '. .... :'... S 

. "- .s 

. ' 

s 
7.2t.6.66 

:>o.oo~.oo . $ 

caixa. e cotipons • • ~ . • • • • • • .. • •••• 
-----

Devedores: · . 
·Devedores pôr . a polices . . ••. · ••••• ·. 
Va.rios devedores ••• • • ·~ ..... ~ ••.•• 

cr • 
: ' ,,, f1 

52.736.Mo ' 
' ü.'f55~66 s 

,1 ' 

8.109;15 
3.0.t3.08 

57.246.66 

47.3i6.02 

. 66~892.30 

Compra. de cartéitas e mollopolios. . $ 40.81.ô·•OI> .. 
,.'Sem custeio ••••••.•• •............. S H9.270.09 'S 3 .829~097.00 

.Mfredo P~r~e; .con~or,..;,.:, :1'ui~,/: S~p'érvi~Ue, p~\den..tet1~ ~~ · 
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A Italia a braços com ag mesmas · difficuldades que hojã 
reconhecemos em nossos orçamentos, estabeleceu o monopo;.. 
1io dos seguros no governo do Sr. Giolitti que aotualmente 6 
o presidente do conselho de ministros, o que veiu trazer. os· 
maiores proveitos áqu.eHe paiz. Não ·quero prolongar a dis- .,.. 
~ussão. Aguardo o momento opportuno. Vou nestas condições · 
ler á Camara o meu projecto. · . . ' · 

. Art. 1.º O dir~ito de eontracta.r seguros de vida. seguros 
contra fogo, seguros maritimos e contra accidentes de traba
lho, pa.ssa a constituir monopolio do Estado em todo o territ-0-
rio da Republica. · . 

Art. 2.º Fica creado o Banco de Seguros· e Montepio do 
Estado, instilukão official destinada a · realizar as operações 
de seguro a quê se refere o- art. iº da presente lei e mais o 
Rervico de Montepio Civil e Militar da União, ora, a cargo do 
Thesouro Naaional. · 

Art. 3. º O Poder Executivo determinará a quantia ne_. 
· cessaria ao capitàl inicial desse bane<>, tendo em vista s cifra ~ 

provavcl de operações, quer de segUro qúer de montepio, in
clusive · as pensões já actualmente servidas pelo Thesouro, e · 
obterá esse capital por uma operação de credito ·.dentro .do 

. paíz, consistindo na emissão de apolices especiaes de divida 
publica a juro de 6 % e um por c~nto de amortização curou:. 
Ir.tiva, isentas de qualquer imposto presente ou futuro. 

Paragrapho unico. As contribuições dos,.· · fúnccionârios 
civis ou militares serão igualmente capitalizadas. .. 

Art. · 4.1>-A collocação das, apolíces poderá .ser feita á me
'dida das necessidades do banco .. que poderá caucional-as ·ou 
vendei-a-:;, · escripturando como capital o producto da ve,:i.da. 

Art. 5. º o servicP de 'juros e amortizacão das apolice8 
especiaes emittidas .por:. força do art. 3ct~ dã presente lei,· será 
feito ·pelo proprio hanco das· sua~ rendas geraes, d~ .modo a 
não onerar o Thesouro, assegurande, por outro lado, . da mes
ma f órma as despezas de seu funccionamento. . . . 

Art. 6.-> O capital e o fundode reserva .constituem a ga
rantia. especial de suas operacões que serão ainda en(jossadae~ 
pela responsabilidade do Estado: . . . 

Art. 7. º Emquanto não for determinado em lei especial 
o destino a dar ao producto liquido dos lucros do baneo, 
constituirá elle um ·fundo accumulativo de .reservá •. 

Art. 8.º As operações reii;lizadas pelo banco serão isem• ·. 
ptas de imposto de senos. . .... , · .· . 

Art. ~-º Além das opera.cões: geraes de -seguros, :deterini_; 
nadas pela presente ·lei o banco poderá: · , · . · 

a) ádquirir a carteira .. das compa!lhias de seguros, substi- · 
tuindo-as em todas as suâs' obrigações e direitos; . · . 

b) collocar as suas reservas e valores. de facil .·e segura 
realização; . : . · .~ · .. . ~ 

. e} collocar ·em bens de raiz que produzàm -rendas, em ~ 
hypothecas, em emprestimcs com caução dQs apoiices de se
gur_o ·<1~ y~ci~~ wn-~ par~ dq r~~i · · ,.,. 

' 
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" d) organizar um- ··serviço de emprestimo ao f uncciona.-
lismo publico· e aos militares, rapidos e a longo prazo, sobre 
os respectivos vencimentos para pagamento· por cõnsignacão. 

'cm folha. adoptando os modos geraes do gystema de funcoio
namento da caixa. de montepio municipal do Districto . Fe-
deral; . · . 

e) caucionar e vender, dentro ·ou fóra do paiz, os titulos , 
e valores de suas· carteir-as. . _ . · · · 

Art. 1 O. Fica o Poqer Executivo autorizado ·a ,regula:.. 
mentar o montepío civil ou militar~ antes de serem incorpo..: 
rados ao acervo do banco, mantendo na determinacão das pen.;. 
sõ.es o dispositivo do ·a.rt. i8 do dect>eto n. 685, de 1.890,-para 
o montepio militar e fixam:\o para o montepio. civil a. pensão 
maxima igual _á metade do ordenado do mutuario. · _ 
~ Art. 11. A presente lei começará a vigorar·~ na 'Capital da 
Republica tres mezes depois ·da ~ua prom.ulgação e o Poder: 
Executivo· na sua regulamentação determinará. os. pra,z9s em 
que, I'.espectivamente,. deverá começar a _ vigorar rios Estados 
da Republica,· de accôrdo. com a creacão d~..:ageneias e suecur- · . 
sae.s do Banco de Séguro·s, do Estado, tudo de molde· a· que 
dentro de ,dous. anrn;>s, ·no maximo. após· a. sua. promulS"a-Oão,. 

·a lei possa vigorar eiµ .todo o territorio da Federação. · 
- Art. · :t2. :As sociedades ou. companhias necionaes ·ou- es-. 

trang~tras que' se . oc"riupam do. genero de operações . a que se 
ref ei'e. o art. 1" dess_a lei, poderão contiuar a funccio:Q.Br . a tf
tulo provisorio, ~endo respeitados os eontraet-0s até aqui esta-

. belecidos: 'mas .não- poderão._ a partir da vigencia da· presente: 
lei acceitª'1'. ou contractar ,seguro de especie al~m~ dentro do 
territori():-da Republica. ., _ . · 
. . Art. i3. Os contractos de seguros ,feitos na!:! diversa$ 
companhias dé seguros ou respectivas agencias com~edem,· no. · . 
territor-io : nacional até o momento em que a presente lei en- _ 
trar em vigor, constituiram .. obrigação legal para os contra .. , 
ctant.es, mais--.deverão ser registrados . dentro .do prazo de 'tres 
mezes a partir da uata da . promulgacão ·da presente lei na 

·secção que para esse fim for êreada na. Irispectorfa.· de $e:.. 
. guros.. . _ . · 

· Art. 14 . Toda a pessoa, companhia, . empreza, sociedade 
ou firma, que dir.ectamente, ou por. terceiros violar a· pre-· 
sente lei, em qualquer dos seus dispositivos incidir4 . em pena 
·que poderá. ·ser· de multa ou de prisão· n'à.· P!:'S90;i dos -res..;,. 
ponsaveis. · · . .., · · ~ - , · · . ·. · 

Paragrapho unico. A multa $erá de um a cinco contos de 
réis ou prisão equiv:alente, -e ~Dí caso P,e re_ineidet!.cia, multa 
dobrada e prisão de um a cilloo arinos._ . . . . . ' . . ··, ·. : 

·_ Art. 15; O Poder·. Executivo reg:tllaiµentará a presente l~i. 
E'. deterrnínar.á a · séu critério os·: dispositivos · neegssarios- á 
admfo.istração· do Banco de ·Seguros e Montepio do Estado.. · 
·· ArL 'Ht. Revogam-se ·as disposições em· conwario... ·· 
· · Eis, Sr. · Presidente, o ·;projecio." que ora envfo : á. Me~:
àfim· de que siga ó:J" tr~iter:; .re~mentaes. , (~~.i1o . !J~;__ m.ui!a,, 
aem,.... .O. or.~Qr.. ~ ~to ç:u~mer.tgào~)j ·. . ' . .·. - . 
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vem á Mesa. e é lido um p.rojecto âo Sr.· Nabuco · de 
Gouvêa. 

O Sr. P,residani'e - O projecto fiea sobre a mesa até" u1- · 
terior deliberação. 

Nao ha mais oradores inscriptos. 

Si mais nenhum dos Srs. Deputados quer usar da J>alavra 
na hora destinada ao expediente, vae-se ·.passar á ordem do 
dia. (Pausa.)' · · 

. Comparecem mais os Srs. Andrade Bezerra, Bento de , 
· Miranda, José Barreto, Pires :ftebe!Jo, Marinho de Andrade, . 

Alberto Maranhão, Gervasio Fiora'Vante, Arnaldo :Sastos, Ale
xandrino da. Rocha, Austregesilo, Aristarcho Lopes, Nata~ 
licio Camboim, João · Menezes, João Mangabeira, Alfredo Ruy. 
Seabra Filho, · José Maria, Raul Alves, Nfoanor Nascimento, 

· Norival .O.:e Freitas, Manoel Reis, Ramiro. Braga . .José de Moraes, 
Mario de Paula, Odilon · de .Andrade, Camillo Prates, J\fello 
Franco, Ferreira Braga, Cesar Vergueiro, Palmeira Ripper, 
Samp.aio Vidal, Rodrigu~s A)ves· Filho . e Lufa Xavier. · . 

~ 

n'Bixam df' compare.cer os Srs. , FP.lix Pacheco; Juwmal 
J~amartine. Annibal TolP.do,_ Ephigeniô de Salles, · Monteiro de 

. Sonza. Abf'l Cherm<mt. Chermont de Miranda, Herculano Par
ga, Luiz Domingues. Hermino Barroso. Moreira da Rocha, 
VicP.nf.e ~aboya, Thomaz Cavalcantí. Ildefonso 'Albano, J,\ffon
~o Barata. Antoni~ Vicf?nte. EdUardo TavarP-s. Pedro Corrêa, 
Turiano Camnello . . ;AUredo · tle Maya, Migm~l Palmeira, Men
dm1'.;a Martin3. Manoel Nobre, Pedro Lago, Lauro "Villa~ Boas, 
Castro Rebello, Mario H~i'mes! Ubaldin-0 de. Assis, Ali-lindo Fra- · 
goso, Torquat.o Moreira, Rodrigues Lima, Leão Velloso, Ma
nuel Monjardim. Ubaldo Ramalhete. Antonio Aguirre, Oct,avio 

. rla Rn.r.ha Miranda: àzurém Furtado, Salles Filho. Aristides 
Cail'e. Mende~ Tavares, Raul Barroso. José Tolentin'o, Azeve'do 
8odré, l\far.f"do. ~oare8 .. João Gnimarães. Th~mist.orle-s de Al·
md.dn. Buar<JUP <ifl Naiareth. Verissimo de MelJo. Franr,i~(',o 
Ma-reondP~. · Raul FPrnandei::. Mauricio da Lacerda, Teixeira 
Brandã-0 .. Tos~ Alv~!"-•. Tosé Gonçalves. · Herculano C~sar, Alber-
1.ino· Drummond. l\fatta M,achado, SHveira Brum. Antonio 
Cario~. Emilio .Jardim, Americo Lopes, Semia Fhmeiredo, 
Gomes tima, 7.oroastro Alvarenga, Antero Botelho, Francisco 
BressanP. l.'amounier Glodofredo. Josino. ae Arau.io. Fausto 
Ferraz. Alanr Prata. Va7. de Mello. Honorato Alves:. Edgardo da 
Cunha .. José R•oberto. Barr.os PP.nteaào . . MarMlino Barreto, 
Elov Chaves. :Vej~a Miranda . . JOão de Faria. ·Pedro Costa. Ma;..., 
noel Villabl)im. Tullo .Jayme. Severiano Márques. Cost,a ·Mar-· 
que!l.. Luiz Bart.bolomeu. Abdon Baptista, Pereira·. de Oliveira. 
"Eugcnio l\füller. Gumercindo Ribas. Evaristo Amaràl, Cario~ 
Penafiel. Augusto· Pestana, ~ucides · Maya, Flores da Cunha, 
Oo.fllingos Miircarenba.s ~ Jo~quiln O:;orio· (96) ~ · 
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O . Sr . Presidente - A li.sta de presença accusa ·o com-: 
Il.arecimento: -de 105 Srs .. Deputados. 

Ni1) :ha numero para se proceder' á::) votações das mate
rias que se acham sobre· a mesa, e das .. constantes da ordem cb 
dia. . · 1\1 \ 

Passa--~c áô ma lerias em t.liscussão :· . . . . . . ~ . 

3" discussão do projecto n . . 205, : de ~92._9, abrindo o .. ore.
dito especial de 49:93q$747, -pa~a pagamento. ao tenente Pll-
nio Gravatá, em virtude de se.ntença judiciaria; · '· 

' J~n~errada: e adiada a votação . 
. _ · 3~ discussão do projecto·n.· 207, d~ 1920, ..a.brindo ó cre

·ruto especial .de 3 :000$, para ·.pagay:nento a José1.iiguel Alves~ 
· Benedicto Leite ca Cunha Mattoo. e ·Laud_eJ.ino Joaquim -da· 
~~; · . .. . .. . . 

.. Encerrada e adi~da. . a votação. · 
. · 31. discussão do . projecto ~: \. 209. de· 1920. abri~do· ó cre

dilo esp~cial ~de 21 :570$157, par~ pagamento a Euclydes Pa~~ 
.Bos .. Martms; · ~ . 

Encerrada e adi~da â y~~ção . 
. 3_ª di~cussão do sru.bstitutivo ·da ·Commissão dê FiM.JlCBs,. 

(1fferecido · ao proj~·cto n ~- i 7 A, de 192.0, mandando· oonside.,. 
r·ar -livres de· -direitoêl ·de consumo e· de. ·expediente· dos gene
ros livres de -.direitos os ·aeroplanos, hydroplanos, ·hydroaero ... 
r lànos e apparelhos semelhantes; e dando outras providen-
·eias • · 

. . ' . . . . . . . . 
. En-::m·r.ada e ';i.diada a votação-. 

· 2ª discussão do projecto. n . 206: de 1920, abrindo o cre
dito de 10. 766~655$900; supplementar á verba 6 .. do · ·ori;a
:mento vigente do Ministerio da· Viação~ e Obras Publi.Cas; 

. :kr•tL·a em (jiscussão o art. i º. . · •· 

· -O Sr. Paulo · de .Frontin -· Sr. Presidente, ·· pedi a 
palavra não para me op.pôr . ao projecto que abt·e· o · cre
·dito de · _10.766:000$, supplementar á verba· 61 do- or-

·. -camento vigente . do Ministerio' da Viação e Ohr~s Publi ... 
cas, credit9 destinado. ~specialmente ás Jespezâs·. com com
bustível da Estrada <le-Ferro Central dq Brasil: . c9mprehen
·de-se que sem ·-comhustivel ,não- póde haver normalidade -O.e 

. trafego; consequentemente, . não . ·me viria . -Oppôr . á- votae;ã.o· 
desse credito.. Sou, .porém, obrigado· a . fazer algilmas consi-

. d.erações, reiterando o que;. ha · tres annQs, "tive õppoctiJliidade: 
. · de manifestar em dtscurso no .Senàdo . Federal. · . · · : . 

-· As· . nossas _estradas de ferro-; · .e;içep_cão .: feita da· Central 
'- do '.'nl'.&Sil, teem · eoliseguid~ · ·limitaf"as · sµas. d~~.ezas · co~ --
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ci;nnlmstivel, empregando, convenientemente, a lenha. Á Pau
lista. é, incontestavelmente, entre as · nossas v_ias . ferreas, 
aquell~ que occupa ·o primeiro logar, , pela regular.idade <!e 
seu trafego e pela perfeição com que e o mesmo f ~1to. Po1~ 
bem, essa estrada resolveu o problema. do combust1v~l quas1 
sem consumo de carvão. A Mogyana está.no mesmo caso; .ª ' 

,, Leopoldina, apezar das condições· especiaes do seu tr~a~o, 
restriITTge-se ~. emp.regar o carvão nas serras de · Petropolls. 
de Friburgo e -Ara~uama e em um ou outro trecho no qual 
as condições technicas, sob o .ponto .de vista das rampas, 
exigem combustivel que pal'a dada área em que seja que!
mado, produza o numero.de calorias suffíciente "para a ~nergia 
que tem de ser · desenvolvida. . . _: 

O consumo de carvão, portanto, ahi, é tamhem rest:ricto 
e limi.ta.do. A propria Estrada Cle Ferro Ingleza, <ie Sant-0~ ·a. 
Jundiahy, apezar de apenas possuir 139 · kilometros :e~ - tta
Jego, perçurso relativamente curto, achalildo-se o carvão, no 
porto de Santos, a uma distancia reduzida <:lo poJ!to termilia_! 
<Ja mesma estra-da, quasi não o usa. A, quantidade· empre- · 
gad-a -0 é em casos muito particulares. . · 

. Não vejo, ,por conseguinte, por qµe se tem continuado, · 
apezar da. experiencia adquirida durante os aDl\oS de ,guerra. 
a querer gastar o carvão da Ceiritral na propo.i:cão: em q:ue. se 
gasta. Pelo parecer se verifiea. que são necessariss cerca: fo 
.150 mil tonelada~ annuaes. , · 

Poder-se-:hia reduzir extra0:rdinariamenle este .:consumo, 
deixando-o apenas para ;,ilgumas circumstaooiàs. especiaes, 
como as dos trens dos subuJ;ilios, os da Serra. do Mar e da 
Mantiqueira, e alguns outros Pontos onde as condições te
ehnfoas determjnassem \tal emprego. . Na applicacão geral 
~eria possível ter aproveitado o combustivel-lenba, em con
dições não só de preco sà.tisfatorio, ·como tambem de forne
cimento regular. . 
.-:--: Isto não se deu . Quando estive na direc~ã.o da Central 
tive de lutar com a primeira crise que se deu, na occasiio 
em que foi declarada à guerra. mundial, . em agosto de i9H. 

Nessa época> tratei de obter fornecimentos de lenha. em 
.todos os pontos onde isto se podia conseguir. Não estabeleci 
coneurroncia, porque as coneurrencias de lenha. só servem 
para. elevar o .preço; combinam-se grandes fornecedores e 
financiam os pequenos fornecedores, e o resultado é que o 
governo paga, quando não pelo dobro, pelo menos, . por 30 ou 
&J % a z;nais· do _qu~ p-0deria obter o mesmo combustviel. 

O Sn.. QarAvro RoCHA - E' a verdade • 

· o sn.. PAuLo DE FnoNTiN - o preço foi fixado pela di- ·. 
fe~toria da Ce~tral, ·: cl1aJn?ndo ior.nece~ores . para partidas de 

. ~11 metros c:ub1c_os para c1m~. Ass11n nao se impedia. o · gran-
·"-' _ fornecedor~ de pompar~cer •. mas havia a va~~gem: J.i.e· não . . . . . .. 
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prohibir qüe o pequeno !ornec·edor tambem -se pudesse apre:.. 
Bentar. · · · · · 

Mandei que os pagamentos fossem feitos 'pela Thesou
iraria nos -locaes de fornecimentos. Comprehende-se que, quem· 
fornece mil metros cubfoos a. 3$500 ou 4$.- e tem de receber , 
3 :500$ ou 4 :000$, com ·um lucro, 'digamos, de 2Q%, corres
pondendo a 700$ ou 800$, .llão· p·óde fazer uma viagem ao 
Rio, perder dias para·· ir ás -repartições ver si a conta está 
processada, sendo ainda não raro obrigado a recorrer a . :pes
soas que se entregam a esse serviço, e pagaildo commis
sões, (} q~e determina onue elevado. 

Os pequenos f ornecedroes, pagos no local, tinham a vau,.. 
ta~gem de ser directamente os que ~recebiam, sem perda. de 
·tempo e portanto sem accrescimo de. custo. Esse systema 
deu, na occa'Sião, resultados tão completos que· houve ex-

. cesso dé fornecimento de lenha. · ' " · 
. Pensav.a-se, então, quê a .. guerra · duraria um prazo ~ 

curto e, eomo somos partidarios ... da.. lei do menor esforço, 
e pol'que a lenha exija maio~. trabalho pára -ser queimada 

. que o carvão,· os machinistas, foguistast Jodo· ·Q' pessoal in'"'.' 
. cumbido desse serviço nos. d-epositos preferia este aquella; 

só por não haver caryão, consum~a a lensa e.orno ultimo re-
oon~ · -

Assim, logÔ_ que se deu~ uma melhora, pelo facto do- AI::, 
mirantado Inglez, que tinha prohibido a exportação d.o car:- · 
vão, permittil-a de novo, ·Jogo que. se verificou a possibi- , 
!idade <le obter carvão americano, · abandonaram-se todas às 
medidas que tinham sido -ado-ptadas e constituiam &;se. for- . 

· necimento normal de Jenh~; . · ' . . 
Dahi em deante vieram questões em que peco venia para. . 

não rne envolver, porque a Caro.ara .dos Deputa.dos as co~ 
· nhece de sobra. Foram os ·celebres casos de forneci~entos 

d-e carvão na administração que se seguiu á. minha.· O ,certo~ 
é que sa abandonou a lenha. CQmo resul!-8-do, emquanto as ·· 
.estradas de ferro de S. Paulo, a Le0poldma, a· Great · Wes
tern, e outras redes não tinham, na ve?-ba ccombustivel>, 

, eleva~ão apreciavel, . quanto ás despetas -anieriores -é. guerr~ 
na Central essa verba foi duplicando, triplicando·, sUbindo 
dê modo formldavel, de -oito mil· eontos, em i9i4, a vinte e 
cinco -mil, 'que são propôstos para i92i. . 

Por ·outro lado, corríprehende.:-se tambem que estas som-
mas, entrando na balança commercial constituem um dos fa
ctores · par.a ·-·a b~ixa do eambio .. Co~sequenteménte, é um 
nov-0 .elemento que· intervem . para. augment.ar a despeza. 'do 
combuBtive.l, pela depreciacão r~la~iva d~ nossa: moeda, es
pecialmente com a dos Estados Unidos da Amer1ca · do Norte. 
pai:z que menos soffreu. e mais aproveitou com a guerra_ 
:mu~dial. · . · · . · · .. ·. 
· . Tudo isso determinava . se ·mantivessem -0.u renovassem 

.: ~s· pr_oy1(leueias con~ern43utes· ao fornecimento ·d~ leuha •• 
r · .·. , -
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Vejo, infelizmente que tal :qão iSeu; pede-se aqui, além 
do credito votado, mais a importancia de 10.766:655$90(), 
quer dizer QUP, a verba irá a mais de 30. 000: 000$000·. 

O SR. FRA.;.'ícrsco. V ALLADAnEs - E em se tratando de 
fornecimento de lenha, em quanto · calcularia· V. Ex. a des-
peza ? · 

o SR. PAULO DE FRONTIN - Em se tratando de forne
cimento de lenha, a despeza corresponderá á metade da do 
·carvão. · 

Os resultado~ obtidos na Leopoldina demonstram que> 
havendo cuidado no fornecimento, sete metros eubicos àe. 
lenha equivalem a uma tonelada de carvão; nas outrM es
tradas de ferro, a tonelada de carvão corresponde a oito, e 
nas que acceitam a lenha branca, ou outra lenha qualquer 
o numero de metros cubicos, para a mesma tonelp.da, é de 
nove. . 

Aqui se faz (é outro ponto para o qual tambem chamo 
attenção da Casa. consequente de não se terem tomado es.tas 
medidas), o calculo de 6$800 por metro cubico. Devo dizer 
que um metro cubigo no começ.o (la guer.ra, custava 3$ nas · 
:rnnas mais afastadas. 3$500 em outra~" e o maximo de 5$ nas 
proximidades da Capital. 

Tomando-se por base a média de 4$000. correspondente 
ao prec:o anterior, verifica-se no caso vertente um ac·eres
eímo de 70%. o que se poderia, em parte, evitar, e se evi-
tou em outras estradas de. ferro. , 

A E~trada de Ferr~ Leopoldina maritem õ preço, elevado 
r Ie :>O "!", pouco mai~ ou menos, salvo nas zonas proximas das 
l'idad1·~. · 

. .\ :'11og;-ana.. f1ai;a ainda hoje a lenha a 3$500 e a 4$ por 
m"r.1·<1 1·11hieo, o q~w si;;niJica que o preco aqui proposto, aHás 
;u'hL, ltl:i. 01·:;;wir.a1;ão <lo serviço, é muito elevado .. 

~lin p(1d<' 1wm ueve set· este o preço normal, desde que 
haia boa: nr;.;anLrncão. · 

o :--;n. F1uNc1sco VAt.LAUAR~s - Desde que haja forneci
nlf•ntn 110. ltwal. 

fJ ::-:u. OcTAno fü1CHA - O orador já assignalou a razão: 
~· a 1~n1w111·rt·Peia publka, o regirnen du papelorio. 

o :-111. i>,\lJÚ> HE FnoNTlN - Qualquer dos honrados Dep'.l
taiios, t!P:sdc ciue pcreorra as linhas onde ha o trafego de trens 
.cx1wcl$~os ., nocturnos, .como daqui a Campos, ou desde que 
viaje nos trens .da Paulista, ve:çà empregada, com efficiencia, 
a 1P11ha. como combw~tivC'l. dando resultados satisfactorios e, 
comu dizia ha pouco, n~o sobrecarregando a balança c~m
mnL't·.iaL i'a'.t~n!Ju e.om que. essa despeza se realize em nosso 

. paiz. . · 
. .1\vresentu-.se, como ohje~cão, a <lerrubada das mattas •.. ~ 
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:\'ão é exacto que ns seus inconveniente::; advenham do 
emprego da lenha. . . 

O meio, entretanto, de sanar o mal resu1tanle da de1~ru
bada das mattas, do emprego da lenha, como combustível, é o 
replal'.tio. 

Uma mina de runagaaez, a prevalecer tal argumento, 
não deveria ser ~xplorada, porque esgotada a mina não have-
ria manganez no local. . 

E nós temos em varios Esta.dos exemplos 4e minas que 
estão esgotadas, e n~m por isso deixam de ser exploradas em 
outro::; logares. · · 

O. que se deve. portanto, fazer é. impedir se verifiquem 
derrubadas ~em que, pelo menos, nas zonas em que se consi.:.. 
derc isso nccessario, se faé}a o replantio, tanto· mais. quanto 
o rtco.rte se ê!ari em prazo relativamente curto. · 

N~ Europa. como nos Estados Unidqs, mas principalmente 
na Europa, 'onde a área superfícial de, cada paiz é mu1to 
rncmor, o r!!plántio estabeleceu a· industria da ·lenha. A lenha. 
é recortada no fim àe certo numero de annos. · 

Eis a medida q9.C 'devemos aduptar. ... (Apoüuios .. ) - · 
A~ florestas não devem ser .conservadas só pa1·a o effeÜ:o 

d+: serem contempladas, mesmo porque af,odrecem no 'fim de 
c.erto numero· de annos. 

Coropréhende-se que muitos nãO querem replantar por
qlle consideram· o consumo· da lenha· actual uma questão d"t~ 
momento, uma questão temporaria. 

Si, e'ffectivamente, pudesse haver o consumo·· permanente. 
de modo a pcrmittir um replantio. dando resultados certos na 
Ol:casião em que pudes~e ser cortada a lenha replantada, a 
industria . se <->.stabelec.eria entre nós. (Apoiados.) 

· Temos o exemplo da Paulista, onde as grandes ,planta-
çõeb de eucalyptos exactamcnte ·visam este beneficio. 

. l\fas essa pJantacão 6 feita :pela ;propria companhia, ao 
:passo que o .particular, que não sabe si o carvão voltará ao 
preço de 40$ ou 50$ tem receio díl empatar capital. que só 
vae produzir depois d-e sete annos, no minimo, para depois 
não .ter quem com.pl.•e o producto que plantou ou replantou. 
E' umà questão de organiza-cão. Sem esta, sem ess,es . ele
m0Tl.tos, sem um eonkacto a prazo longo, passaremo~ pelo que. 
já passamos. Si, de um momento :para outro houver má von
tade do Almirantado inglez na exportacão do cal'Yão. si houver 
difficuldades, por motivo de grévc, d~ outras circumstancias, 
no ·transporte d() <·arvão americano · para o Brasil, a conse
q~encia seri não termos o coinbustivel para as ·nossas ne-
.cessidades e então empregaremos a lernha. . . · · -
. . Urge, pois, que estabele(}amos as provide11cias que acabo· 
de expôr lígeiramente. · - · · ·· · 

· Devemos tarnllem indicar sejam modificadas· as· ,grelhas 
para o. consumo .da lenha, isto é, sejam adáptadas para' este 
combustivel. · · ' 

c.-v~. ~!.· 5 
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São estas as príncipaes medidas que podem e devem ser 
tomadas: Não d~o que se appliquem a todos os easos, por
que, mesmo nos suburbios, melhor que o carvão, é .9-"oleo gue 
deve ser applicado, visto não ter os inconvenientes do carvao. 

O oleo póde ser empregado em um outro pont0; e. atten
a011do-se ás condições technicas do traçado, pó.de-se empregar 
o carvão o'\l uma. mistura do carvão com a lenha, resolrv~ndo-
$e assim o problema de modo satisfatorio. · 

·Póde-se dizer, e eu affirmo esta proposição, que, desde 
. 19i5 até hoje, gnrante cinéo annos completos, . a: questão . do 
máo emprego·· do combustivel, na Central, representa. para. o 
paiz um pre.iuizo que não póde, sér avaliado em menos de · 
1-0 mil contos por- ã.nno. · · · · 

Seria. muito mais util, muito .. mais vantajoso que, 'ém vez · 
de ap;plicarmos SQmmas, tão -vultuosas -!Da acquisição de Carvão 
estrangeiro, tivessem os transfo.rmado esses · 50 mil contos ·em 
muitos kilometros de estradas de ferro, .facilitandb a· melhor 
ligaoão entre os diversos Esta.dos do Brasil.. (Muito bem.): .. 

Estas · são as observaçQes que julguei nooe.sSario . fazer, 
chamando a attencão do Poaer Executivo para a pequena ex""" · 
planacão qµe acabo· de· fazer. . · ·':: · 

- As medJdas, que ora alvitro, aobre serem u:teis . e neees
saria~, certo, trarão ecop.omias muito e muito . súperiorés ãs , 
aconselhadas com a. suppressã.o de subvenções a iustitw"°s de 
beneficencia e. de ensino, institutos que prestam rea~s ser
;vicos ao paiz. · (Muito &em; mµito b~. O ora.dor ê ~f.i'ito 
cumprimentado. ) 

Encerrados successivamente em 2" discusBâo os arts.. t º 
e 2° do projecto n. 200, de i.1920~· abrindo o credito de 
to. 7.66 :555$900, Stlpplementar á verba 6ª do oroamento vi
gente do Ministerio da Viação e Obras Publicas, ficando 
adiada a votação. · · · 

f • discussão do. projecto n. i 73 A, de !920. equiparando, 
para. todos os. eff eitos, o servente do Ar~hiyo dá. Camara, Ja
nuar10 Monteiro, ao conservador do ed1frn!o tambem· da Oa
mara; com parecer ~ontrario da ·Commissão de :Policia. .. 

Eneerrada e adiada a votaoão. 
Comparecem ainda os Srs. João Cabral, José Au~sto 

Solon de Lucena, Sampaio Corrêa, Wsldomiro Magalbãe~· 
Prudente de Moraes Fil~o · e Celso Bayma (a). ' 

. O Sr. Presidente - A lista de presença aceuéa · o oomp&~ · 
r ecimento de 112 Deputados. . · . 

Vae-se proced~r á votacão . das matarias que se acham 
sobre a mesa e <las constantes da. ordem do dia. · 

. Peço aos nobres Deputados que ocoupem . as · suas ·cá-
de1ras. (Pausa.) · · 

Vã'o ser considerados objecto de deliberaOão diversos 
projectoa. · · 
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º São successivamente lidos e consideradcs,.. objecto de de
J!beração ·os seguintes _ 

PROJECTOS 

N. 220 - ' f9"20 
~. .. 

Estabelece como monopolio do Estado o direito de contractar 
seguros de vida, seguros contra fogo, seguro/3 ;maritimos 
e rpntra acciàen.tes de- tl•abalhoj. e dá outras pro~ 

. Art.. i ;0 O ·direito de côntractar seguros de vida, ·seguros 
eon:tra fogo, seguros maritimos e contra accidentes de 'tra
balho, passa .constituir- monopolio d.o Estado em todo o ter~ .. · 
ritorio da Republica. · · · ·· · - · · 

Ar.t. 2.~ ·Fica oreado o Banco de Seguros e Montepio do 
~stadcú instituição. off'icial destinada a realizar as operaçõ:es 
-Oe seguro ·a .que se refere o art. iº da. presente lei e mais O. 
serviço de Montepio Civil e Militar da União, ora & ·cargo 
do Thesouro Federal. . ·· ·· . · 
. · Art. 3.º o. Poder ExecUtivo -0.eterininará: a quantii ne..: 
.eessa.ria ao capital injciat. desse banco, tendo · em- vistas a ci
fra j>rovavel de_ OP?~ações de seguro q_uer de montepio, .. in:.. 
elus1ve as pensoes Ja . actualmente servidas pelo Tbesouro, .e 
obte!"á. esse capital por. u~a operação de credito dentro ·do 
paizJ consistindo na emissão de a.polices espeeia.ea de divida 
pubüca a ·juros de 6, . o/o e i % de. amortizaoão cumula.tiva; 
1~entas; de qualquer imposto Ptesente ou futuro. - . · · 

· Paragrapho unico. As .coiltribuicões . dos :funooionarios 
civis e militares para. o montepio serão igualmente capita-: . nzadas. .. . i - . . ' _:.. . . - , -~--:-. - . . 

Art. 4. º A cotlocacã'o da.s a polices poderá· ser feita a· ·me- · 
d ida· ·das . naoessidlrdes. do banco, . q_ue poderá . caucional;;.as · ou . 
vendel-a-s, escriptura.ndo. com aap1tal, o J?roducto d~ venda.-

Art. 5.• O servv;o de juros e amortizaç.ão ,das a~olfoes 
etsP.eciaes· emittidas por forca do art. 3º da ·presente fa1, será 
feito pelo proQrio tianco- das suas rendas geraes~-de modó a . 
não ·onerar o T'hesouro; asegurando por outro laao da mesma 

-f6rma · as despezas de. seu funccionamento . · 
. Art. 6° · O ca~ital e o fundo . de· reserva constituem a 

garantia. especial ae ·~mas operações qu.e serão - a.inda. endos- . 
· sadás pela· responsábtdade do Estado.. , · . ·· . . 

. Ad. 7 . .9 ·Emquanto. não for determinado .. em lei especial 
o · de.stino , a dair ao produeto · liquido dos Iubroa do banco~ · 
constituirá ene um fundo accumulat~vo .de reserva. · · · 

·· Art. s. º As operacões realizadas pelo banco· ser.ão 
isentas -~ impostos e eellos. , . · · . · . . , . "-· 

. . Art . .. t9. º Além . d!l~ ... operações :geraes de :seguro determina-
das _pela_··presente lei~ o· baneo poderá: · 
- . ·O) .adquilt'ir a · eartma das cÕmpanbias de SqUrOS1 ~"". 
~tituilldO-'~ · ~ todaS :as obrig&çõea e · ~e!tos; · · • · · ···· . 
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b) eollocar ª? suas· reservas em valores de faeil e seg\ll'a 
realização: · . ·. 

e', collocar em bens de . raiz que produzam renaa.s, em 
hypotÍlcca~, em emprestimos, com .caução das apoiices de se~ 
!!UI.'O de v1da uma parte das ireservas; 
~ d) organizar um serviço de :empresiimos ao fun.cciona
u~mo publico e aos militares, rap:ldos e a 1oD,go prazo:. sob!e 
o$ respectivos vencirQentos para pagamento por consignaQB.O 
em folha, adaptando os moldes. geraes'_d~ systema _de !unce10-
uamtm.to da caixa de montepio mumc1pal · do Distr1~w Fe-
deral; • . _ . . , 

e) caucionar ou vende.r dentr"o ou f óra do pa1z os. titulos 
e valores de suas carteiras. · . · ·. · ·· 

Art. 10. Fica o Poder Executivo .autorizado a regulamen
tal' o Montepio Civil e· o Milítar, antes <;le serem incorporados 
ao acervo do banco, mantendo na· determinacãci das pensões 
o dispositivo do art. 18 do dec1·~to n. 685, de .i~90, para o 
Montepio Militar e fixando para o Montepio Civil a.- pensão· 
Lilaxima. igual á mel.ade do ordenado do mutuario.. 1- ·· 

· Art. 11. A presente lei comecará a vigorar na Capital da . 
Republica tres mezes· depois da sua promulgação e o . Poder 
Executivo na sua regulamentação determinará os prazos. em 
que respectivamente deverá comecar· a vigorar nOOI ·Estados 
da Republica, ãe accôrdo com a c.l'eação dt) agencias e SUCCUI"'. · 
l!aes do Banco de. Seguro~ do Estadoz Judo de moide a .que den-. 
tro de dous annos no maximo após a sua promulgação· a iei · 
l'JOt.:iSa vigorar em todo o territorio ·da Federação. · 

Art. 12. As soci~ades ou companhias nacionaes· ou es-. 
tra.ngeiras que se occupam do genero de operações a que :,,e 
i:efere o art. 1 º desta lei poderão continuar' a funccionar a 
titulo provisorio, sendo respeitados os contractos até aqui 
estabelecidos, mas não poderão, a ·partir da vigeneia. da· pre
sente lei, acceitar -0u contractar seguiro de especie algum.a deii-
tl'O do territ0trio <ia Republica. ·- · . . 

Art. 13. Os contractos de seguro~ feitos nas diversas 
companhias de seguros ou respeetivas agencias com aéde· no 
territorio nacional até o mom-ento ein que a presente lei en
trar em vigar. constituirão obrigação legal para. os oontra
e lantes, m~. deverão ser, registrados . dentro do prazo de tres 
mezes a partir da data da pr-0mulgaçãn · da presente lei na 
~ccção que para esse fim· for e.reada na Iµspootoria de Seguros. 

· +\rt. . 14 . T_oda a pessoa, companhi~. emprez1;1., Ei()Ciedade ' 
ou firma. que d1rectamente ou por tercell'os violar a presente 
iei em qualquer· dos seus dispositivos, incidirá em .pena -que 
poderá ser de multa ou de prisão na pessoa dos responsaveis. 

Paragrapho unico. A multa será de um a cinco contos 
ou prisão equivalente, e · em caso de reincideneie., multa do-
brada e prisão de um a cinco annos.: . · . . · · 

Art. f 5. O Poder · Executivo regulamentará: à presenf.e 
~e1 ~ 4eter~ina.rá a seu oriterio os disposjtivos necéssarios â 
admm1stracao do ;Bancl) d~ ªegurps · ~ l\t~n~epi~ ··do. ~do .. ; 



Chara dos Oepltados • lm(l'"esso em 24/00/2015 00:56 · Página 88 de 101 

917' 

Art. i6. Revogam-se as: ieis e dispoeieões em eontrarid:~. 
Sala ·das · sessões, . i8 de agosto de Í920 . . ,......, .Nabuco< de 

Gouvea. 
· J'ustifieação do projeeío sobre a creação do Banco de Se-

. guro~ e ?líontepios do Estado . . · · · · 
· Entre as instituições. sociaes que devem ma.is merecer a 

attenção do Estado~ incontestavelmente devem occupar lo
gar de d·estaque as que se relacionàm com· ·os montepios, com 

· ~s . acc.identes de trabalho, · com a invalidez dos trábalhadores, 
bem como. as que amparam ·a velhice. E' chegado o mo
mento de ser dadà pelo Estado uma maior energia de acÇão 
e mais amplos recursos .:financeirps a estas instituiçõea. gem, 
entretanto, eomprometter e · sobrecar.rega.r mais a respon-· 
sabilidade que pesa sobre . o Estado. · . 

. A . situação · do~ · . nossos orçamentos: não . compor tá 
· maiores .gastos e: a Nação não supporta maiores imposto~ ; é 
necessario -procuràrmos . uma . fórmula . coneiliatoria. entre· o 
interesse$ da clas3e .trabalhista, .dos empregados publicos e.dos 
militares e os. ~nteresses da Nal}ão . . A situação do Montepio. 
Militar e Civil, tal como está organizado, levará a Nação .à fal~ 
Je~cia, dentro de póuco tempo . Basta tomarmos conheei
mento do parecer·. elaborado pelo eminente Deputado· por Mi:-- · 
nas o Sr: Antonio Carlos .sobre o projecto n;::-- 393, de 19191 
para nos. convercermos da realidade do que affirmo •·. Cham~. 
a '. attenêão da Camara dos Srs. Deptitado.s para . a.s seguintes 

· palav,ras com que o illustre Deputado terinina o seu lumino:3o · 
P.arecer: . · , . 

«Para . dis.sipaf iUusões· sobre as rendas dos montepios; 
· que· muitos. julgam compensadoras da alta somma em que :ie 

expressam as pensões,. é opportuno divulgar neste paracer os 
.resp.e<?t.ivos. a_Igarismos. · ·· 

... EH-os, desde i9H ·~té i918: · 
'i 91 i .............. •'. ~ . .. . .... . . . 

. i.912 ............. . ...... . . .. ..... . . 
'i 9f 3 4 •••••••••• ' ••• • ••••••••• t •• •• 

·1st4. ................ · .. . ..... · ..... . 
'19t5 . ' .... . . . ................ .. .......... . 

. 19t6 
1917 
1918 

: •••••••••••••••••••••• • J ••• 

.... .. ..... 1 ••••••••••••••••• 

••••• 1 •••••••••• ' ••••• 1 ••••• 

Total.·.· . ..... · ........ • · .. ·, .... . 

'i.003:858$492 
1·.096 :St5$420. 
t . t .u ~879$389 
1. t82 :3568175· 
1. 228 :t32$UO 
t. f.88 :7291748 
t . 209·: :;53ea22 
t.221:982S857 

U.272:307$994 
\ . ' .. . / . . - . . . . 

. Balanceada a somma desses oit.o. anno~ · com a despeza de 
pensões . nesse itresmo tempo - · 26. 320 :861$093,-· verifica-se 
que_· o .Tb,esouro pagou mais · do · qu.e recebeu, 17. 048 :~53$09!'.l 
- · Resulfad•, .. da· organização.· defeituosa .. dq.' ·montepio. -milit~r, · 
esse. deficit. mesmo mantida a contribuição: e-pensão ·:v~gentes. · 
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tera de crescer continuamente, ·á semelhança. do que oeoorre 
eom o montepio civil, cuja situação defici,taria, por isso que 
elle abrange maior numero de interessados, ainda é mais no
tavel havendo sido nesse: mesmo tempo, de 2:1 . 270 : 606$623 a 
receiÍa e de 49. 483 :0925734ª a despeza, --eom o deficit, por-: 
tanto, de 28.212:486$1:11, contra o Thesouro." 

O montepio militar e o montepio civil, oneram, pois, õ 
Tbesouro, em virtude da orgariizacão defeituosa de um e, 4e 
ouiro a partir·de 19H até 1.918. com a alta somma de réis. 
45.261 :039$210, que -·questão de tempo, tocará a cifras que 
assombram, si um e outro não soffrerem reforma, que, ao 
contrario do ponto de vista. do projecto, augmente ·as eontri
bui{lões sem accrescer proporcionalmente as pensões. Ser.., 
-vindo a ess~ peBsamento o projecto relativo ao civil, enviado 
recentemente, ao Congresso Nacional pelo · Presidente da 
Republica, eleva para 5 % ·sobre o ordenado a contribuição 
m~d~ ! • 

. ·Mas. em favor do projecto invoca-se um fundamento jti
ridico: o dispost.o no art. i8 do decreto n. 685, de 1.890, que 
prescreveu f OS}e a. pensão ig·ual ao meio soldo na razão da 
qual se contribui.ase para o montepio. Ha para· considerar, 
porém, que nada obstava a modificação desse dispositivo 
desde que se respeitasse ~ tabella a que elle se referia; ·e issn 
aconteceu, havendo o legislativõ de 191'0, ao aügmentar os 
venci.mentos, se limitado a dispôr que ap·enas esses, os. novos 
,,enrimentos, não seriam levados em conta para a pensão, 
mantida, porém, em toda a plenitude, ·a tabella do citado de·-
creto de 1890. · . 

E' certo, que a propósito do montepio· civil· ó. Supremo 
Tribunal tem d~eidido que a pensão é sempre igual á metade -
do ordenado. Mas, além. do que o aspecto juridieo em um 
caso não ·é o mesmo do outro, o Congresso Nacional não votou 
ainda lei alguma, generalisando a situacão @e para cada e$
pMie foi creada pel-0s arestas do Supremo Tribunàl. A me
dida votada pelo Congresso·, c.erto, sob a pres.são dos grandes 
encal_'gos quo dP semelhante jurisprudencia resultariam para · 
o Thesouro, foi a suspensão, a J)artir de 1914., de novas 
inseripções ao montepio civil, o que, com o militar não acon
teceu, continuando inteiramente· permittidas novas admissões. 
A Commissilo fom pendendo de seu estudo e narecer a reor
ganização do montepio civil. Ao resolver sobré · esse projecto 
f.erã ella o momento opportuno para. fundindo em um só os 
dou~ mo~tepios, dar-lhes organizai;:,ão ç.ondigna, · procuranàC\ 
bem conc11iar com os do Thesouro os interesses dos contri-
lmintes. · 

Atê esse mo~ento, e: pelos relevantes ·motivo~ expostos, 
ente~de a Comm1ss~Q -~~ não c~mvém modificar o regimen 
relativo ao montepio m1htar, .opinando. assim, pela rejeição· 
do projecto, embora. entenda que foram inteiramenie louva-
7eis ,_os propositos qne o determinaram~ cr1a.~s o~ de a,ssegurar 
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m~Ihores condições de vida ás viuvas e aos filhos de ~el..: 
· lentes ·servidores da Pãtria. . 

. . Sala das Commissões, 6 de agosto de i 920. - Carlt>s ·ae 
Campos. Presidente. - Antonio Carlos, . Relator. ~ Oscar 

, Soares. - Octavio Mangabeira, - Josino de A.rau.jo'---"- Bd
tka:ar Peret"ra. - Pàcheco Me-ndes. - Soom Castro •. - Sam
pldo Corr~. - Alóe?"tü Maranhão.». 

A · unica maneh'a de podér o The$ouro sahir de&ta si-. 
tua.ção angu-stiosa é creando . um banco de seguros, qu~ con
fira ao· Estado o monopolio dos· seguros· de vida, sobre in9en
dios e sobre os accidentes de trabalho. ·Por ·est~ modo os lu-· 
cros dos seguros contractados darão ·ao Estado recursos .fartos 
para fazer face ás pensões de montepios, unica garantia qq.e · 
deixa á familia o empregado publico e o militar .que são ol>ri-

. ga.dos a lonsumír em vid~ tudo 6 que ganham em pequenos 
ordenados, e· permittirá ao Estado igualmente amparar o tra .... 
balhaàor invalidó, qlie pelo acciflent.e ne trabal~o .ou pel&.·· 
velhice, fica impedido de angariar o neeessario ã sua subsis
teneia. E' este o caminho .seguido pelas nações mais àdian
tadas no velho· e do nqvo continente. Não se . .comprehende que 
o Estádo tenha. o monopolio dos montepios civil e militar, 

. pela força das oircrimstaneias, e que constituem· a parte ln- · 
grata do ramo dos seguros, que dá grandes deficits,,. e não· 
chame a si o ramo hierativo do s.eguro de ,vida, seg'liros de in-: 
eendios, etc., ·explorado. pelas sociedades particulares e con:-
tractados · pelas classes mais abastadas . 
. . · Será adopf.ando o criterio do monopo1io pelo Estado; do 
todos os· seguros qtle se póde cnnstituirf a.- exemplo de outra:s 

· nações, o ·capital necessario para fazer face ás -pensões .<IU:e o 
Estado não póde deixar de pagar aos seus funccionarios ofm . 
e mmtar~s, e que dão ãctualme"ttte um deficit d~ .to mil .oonw~r · 

Manda que rif'Vam dous· offlcla'Js de juitl~,-pwtmte 08 '/iiUes 
. . _ -. f etleraes i1e dtvef'sa~ secç6es . . 

O Congresso Nacional decreta~ 
· 'A:rt. L e Perante os juizes federaes nas secçiies do Aare, 

:.\mazonas, Maranhão, Piauby. Ceará, Rio Grande do. ·Norte, 
Pa'ra'hyba~ A la~as. -Sergip~. Espirito Santo, Santa · Catha
r~na. Ooyaz e Matto Grosso servirão dous offioiaes de Jus-
t 11.:.n. com as mesmas vantagens dos actuaes. . . · . 

Art.. 2." Fica o Poder. Executivo autori:Zado · a abrir os 
n~ce!s;irios cradftos para execu~ãio ,desta 1ei; revogadis a:s 

. d i spoe-roões, em eontral'fo. . . - · . • · · 
· Sala das sf'se~es. !8 de agosto. de t920; - · A~tliu,.. úôUa-
res. Jto.f'elN~ · · 
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Justificação 

Exigindo u lei que certos e determinados actos judiciaes 
sejam executados por mais de um officia.l de justiça e ha
vendo j uri$prudeneia firmada ía respeito, até mesmo com 
prejuizo da Fazenda Nacional.. diverws juizes federaes , teem' 
reclamado pela creação ·de maiB um logar de official de jus
tjça nas secções onde só existe um. Actualmente o Juizo Fe
deral do Districto Federal tem i 1 · officiaes, o do Estado do 
R.ro, tres. No Pará, Pernambuco~·Bahia, S . Paulo, Paraná, Rio 
Gpande do Sul e Mim~.s Geraes, existem dous, em cada um_ dos 
respectivos juizos. · . . · 

O augmento da despeza será apenas de 11 :040$, .pois o 
official de justiça no Acre percebe 2 : 400$ annnaes e nos outros · 
.juizo~ 720$ tambem annuaes. · · 

! 

N. 222 - 1920 

/senta de direitos de importação o material que se destinaT ao 
Labora.torio de Observações, mantido em !éi ManáO's pe_la 
Escol,a de -~fedü:ina. Tropical de Liverpool. -· 

·- O Congresso Nacional .decreta: 
- ·Art. ·1.° Fica iserito do pagamento dos direitos de impor

tação, inclusive os de e'Xpediente, o materi~l que se de~tin~r 
ao Laboratorio de Observações, mantido em Manáos pela Es
Ja de Medicina Tropical de Liverpool, cçmstante de moveis. 
armacão, drogas, télas de- arame, centrifuga.dores, . pias, - tor-
, neiras, animaes de laboratorio e quaesquer outros accessorios 
destinados ás pesquizas scientificas daquelle i!lBtituto. · · 

Art. 2.º A Fazenda ·. Nacional restituirá ao director ão 
" mencionado laboratorio as quantias que tenha cobrado no 

corrente exercício pela entrada de qualquer. material para ·o 
fim alludido no ;àrt. 1 º. . . · . 

Art. 3.º . Revogam-e as disposicões em-contrario. 
Sala das sessões, agosto de 1920. - Antonio Nogueira .. -

N. 223 - 1920 

Pro1Jidencio.. .t;o bre a substitu:ú;ão de nota.s -00 · T TÚ!souro 
li ac-i,(}1U},l 

Art. 1.º As notas do Thesouro Nacional serão trocadas ou 
substituidas~ na . Caixa ft~ Amortiza~ão, . na Capital · Federal e~ 
nas delegacias f1scaes, nos Estados. , · · · 

§ 1. v Quando se tratar . de nota dilacerada ou que estiver, 
em condições de perder os distinctivos que a caracteriz~~ . . . : . 
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5ru>_!l. ~.roca.da, em qualquer · tempo, e tambem, em qualquer 
estae~v} nrre.cadadora federal. . 

~ 2.º O troco poderá ser feito por cedulas. do Tbesouro 
Nacinnal ou por moeda metallica nacional. . 

§ ~l." ·As que forem trocadas por mceda metallica. serão 
co11sidPrll.das resgatadas e a sua impol:'tancia deduzida da 
sommn das notas em circulação. . . . · 

~ .1,, .. .A Caixa ão. Amortlza,ção pdti'iicará, dentro do pri
m~iro lrinwstre de cada anno, .um quadro estatistico , do res-
µ:af.i• " 'la imbstituiç-ãc assim realizados·. 1 . 

.-\rL 2." Re~olvida a substituição de qualquer estampa., a 
.iuntu da Caixa ae Arnortizaoão tornará publica a sua delibe
nu:i1u, por· ~ditaes; · na3 folhas diarias, e~ por circulares, ás 
üt·lí~guc~1 as Fiscaes e ·ás repartições arrecadadoras - federaes . 
. F.!-illl!-i, l"''l' sua vez, fariio puhlica a deliberação da ,Junta, ppr 
t•d itlt•·~. . 

~ '1.º A substituição começará tres mezes após a data· da 
publicação dos editae·s pela .Junta . 

§ 2." O prazo durante o qual ella se. fará será, irrcvo
gnvulnrnnte, de . cinco annos, salv.o ·o caso de a.pparecimento 
!ln uotll~ falsas, em que . esse prazo poderá ser reduzido pela 
junln ::t seis mezes. 

~ 3. n N'a. ultima semana do prazo determinado para n 
~nb:!llituição, a·s notas $erão recebidas em qualquei· estação 
ni'rN•adndora e trocadas até a ·extincÇão do saldo existente, 
.~muJo as e-xcedentes· acceitas em deposito e. dado recibo aos 
·portadores do qual conste ·o valo_r .e o característico de cada 
r.íldu I n . Estas cedulas serão . r.em~ttida·s, com ur'gencia, ás De-
1 rJral'ins :F'iscaes. para a ·sua prom-pta substituü,ião, mediante 
n upr1~):1cntação · de recibo. 

~ 4." As notas serão sempre, para . suibstituição -OU troco, 
i•m11•bidnA pelo .. seu. valor nominal total, o qual só se extin
~n1 ir1í findo o periodo ·determinado· no § 2º do arL 2º s:µ,'fJ'NJ.. 

""'ri.. :t0 Logo ·que. for· verifica.da a importancia das nofas 
niu1 :'Uh~f.ituidast será. a mesma e-onsidera-Oa resgatada ·e 
riPtlmdúo. da ímportancia das- notas em circulação.. . 

P:iragrapho ·unico. A Junta, dai:á sempre publicidade da 
:mh11t.ltuiçilo assim -feit.a . . . · · 

. \ rt. ·L" Revogada·s · as dispo$ições em coritrari o. · 

· b1sÚfic,tµ;ão · 

PApC!J emittido de 24 de 
dc~znmbro d~ 1835 ·a. 
t tl~ maTço de 1889 . . 

Descont.o de no.tas ...... . 
Nola~ r1ão apresenta.d-as · 

· no troco . . . .· .... . 

~nldo n ~avor do The....: 
souro ~acional ; ... 

... . . ... • ' .. .. . . 
8.22 :644$280 

4. 32'6: 667.$000 . 

5. H9 :SH$280 

&35 .088:489$000 
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Papel emittido de 30 de I 

· novembro de f SS9 a 
3t de dezembro de 
1918- . . . . . ... . . .. ......... . . 1;773~5ii:859$000 

Desconto de notas .... ·. 
Nofas que perderam o 

valor . . . . . ...... . 
~ 

i.565:428$9t5 

. 7.420:297$500 

Saldo a favor do The--
souro Nacional . . . . 8. 985 :780$415 

Saldo a favor do The
sou.ro Nacional, cor ..... 
respondente ao pe-
riodo de 24 de de-

. zembro de 1'835 ·a · 31 
de dezembro de 1918 . .... . . .. .. . ... •. '14.135 :091$695 

. Sala da:a sessões, 16 de agosto de 1920. - . Alvaro B~pti.sta:. 
· -- Marçal de Escobar . - C,arws Penafiel~ - João Pernetta . · 

· . O Sr. Presidente - Vou submetter a votos tres redacções 
finaes. · · 

São successivament.e lida:; . e, sem observacões, : approvada; 
as redacções finaes dos projectoa ns. 70 B, 1.51 A e i60 A, 
de 1920, sendo remetti<ios ao Senado. 

O Sr. Presidente -. Passa-se ás votaçlfos .constantes da 
ordem do dia. 

v 'otação do pr,ojecto !ll. 204, de 1920, - abrindo o credito 
supplementar -0.:e 352 :000$, á verba 31l do orçamento vigente 
do Ministerio da Viação .e Obras Publicas . (3ª di~cussão) • 

:A.pprovado em 3- discussão e enviado á Commissão de 
Redacção- o seguinte 

PROJ11'....dro 

N. 204 - 1920 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. L º Fiea o Governo autorizado a abrir -pelo Mi

nisterio da Viação e Obras Publicas, o eredito supplementa.r 
de 352:000$, á verba 3ª - Telegrap'hos - do orçamento da 
degpeza do m:esmo mitnisterio no anno corrente de :1.920, le1 
n. 3.991, de 5 de janeiro de 192ó, art . 52, assim ·d·istribuido 
por sub~consignações: , 

' 
Direetoria geral e ·vice-d.irectoria - l\faterial 

- Ajudas · de custo ·e vantagens regula-
mentares .. . . . . . .. • . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . 27 : 000$000 
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Ma~erial -. Linhas e estações: 
Alugueis <ie casa. .••.•••...••.•.••••.... ·~. . .. 150:000$000 
Transp·ortês . li • • ••••• +: ••.•• a.-.-·. • • ~ •.• : • '• • • • .- • • • 25 : 000$Q(XJ 
Maferial ·para formulas impressas .. · ......... · . i5l):000$000 .· 

~-. 

Art~ 2.ó Revogam-se as disposições em .contr~rio. 

" O B,r. Rodrigues Machado (pela o·ráem) requer e obtem 
dispensa de impressão da redaeção final do proj ee:to nu".' 
mero 2o.4 A, .de 1_920, afim de ser immedjatamente . votada. · 

E lida e, sem · observações; a.pl)rov.ada a seguinte · 

. REDACÇÃO 

N. 204 A.~~ t920 

Reda.cção final.do· projecto 1t. 20.f.~ dé -1920~ qu~ a.hre o cre
. dito de 35~:000$~ á verba 3ª do o'1çamento do Ministerió. 

d.a Viação é · 0b'l'Cl8 Pitblicas \ · 

O Congresso Nacionai decreta: 
1 Art. :Lº Fiea o Governo autorizado a abrir_ pelo Mi.;.·_ 

'nisterio da Viação e Obras P~licas, o. credito supplementat 
de ·3~2 :000$. á verba-3., - Telegraphos - do orçnnento-da'·: 
de'Speza do mesmo milnis.terfo no anno corrente de 1920, .lei . 
:D •. 3. 99i, de 5 de ja.neiro de i 920, art. 52, assim· <listribuido · 
p~r sub-consjgnações: 

Directorià geral e vice-directoria - Material 
-·· Ajudas de custe:> e vantagens regula- · 
menta.res~.-........... ; ...... · .... 4 •••••••• · • ~7 :000$000 

Material .. -· .. Linhas e estações:· 
.Alugueis ·de casa ........ ~ .......... ~ .. ~ . . . . 150 :000·$-000 
Transportes ..............•.. 4 • • • • • • • • • • • • • • .25 :-000$00tf ·. 
Material para -formulas impressas ... ;. . . . . . . . . · i 50: 000$000 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrario. 

·saia: da~-CommissÕe::;; 18 de ag~sto de 1.920 . ...._.:: :i)~rval 
Porto. - Prado Lopes. -· . Deodato Maia. -· Raul Sá. · 

o Sr.· ~residente -. · O projecto vae -ao Senado. · 
VotaçãÓ do~ projecto n. '208. de 1920, abrindo o credito 

· esp_eoi&I de 52 :567$475, . para pagamento, ·ao' bacharel EUas 
Fernandes J,eite {3ª discussão) . · .. · . . . ,-
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ApproYado em :3~ diseuE!~ão 0 PTIYfar!n á Commissão de 
fierlüeç:ão, o 7.•e~uin1.I.' 

PRO.TECTO 

~ .. 208 - 192·0 

O Co11g1·e~f'O ~acional det;rel.a: · 

Ar·! . 1 . ~ .Fica o Presidente da Republica autorizado a 
abril', pr~lo ::\llnisterio ,Ja Guerrá, o -credito espBcial de réis 
52 :567~475. destinado ao pagamento a.o bacharel Elias Fer

-nandes Lefü~, que, tendo oblido a favor de sua causa decisão 
,judiciaria de 111 instancia, fez, de accôrdo com o Governo, re
mmcia da ~erça parte de 18 :8'18$212, em quanto importaram 
a8 differenç:as de vencimentos do cargo de auditor de guerra 
da. -L • região r auditor de guerra ·da Capital Federal, no pe
ríodo de 1 de junho de 1911 a 5 de fevereirQ de 1917. O The
souro abaterá .daquella somma aquantia de 2 :022$202~ de dif
fr.rencia~ na contribuição do montepio, segundo os calculo~: 

íln Directoria Geral de Contabilidade_ do Ministerio da Guerra, 
e mais os devido$ impostos sobm vencimentos. 

_.:\rt .. 2."' RPvogam-:se as disposições em contrn.rio. . 

O Sr. Rodrigues Machado (pela O'J'dem) requer e · obtem 
dispensa de impressão d~ redàeção final do :projerto n. 208 A, 
<fo -1920. afim de ser immediatamente- votada. 

E' lidn <'. sen-1 ohserva~ões, approvada a seguinte 

REDACÇÃO 

~ 208 A - 192-0 

}lNioc~·r7.a final do projecto n. 208. a1P. '1920, qu.e·ab1•e o credito 
rspecia1. de 5.2::W7M7~i, parfJ. • 71ognmP.'nto . 110 . bacharel 
EUa.<; Fernandes Leite 

O í:ongresso Nacional dec·reta: 

Arl. 1 . ') Fica o Presidente ·da Republica autorizado a 
abrir. pelo Ministerio da Guerra, o credito espeeial de réis 
52: 567$475. destinado ao pagamento ao bacharel Elias "Fer
nandes Leite, que, tendo obtido- a favor de sua r..ausa decisão 
judiciaria de 1 • inst.ancia, fez, de accõrdo com o Governo, re
nuncia da ter\) a part0. de 78 :84-8$212, em quanto importaram 
as differcnças dfl vencimentos do cargo de ·auditor de guerra 
da 1 ª região e nnditor de guerra da Capital Federalt no pe
r iode de l de junho de 1911i a 5 de fevereiro de HM7. O 
'rhe~ou:rn abntrrá daqucUa somrna a 'quantia· de ·2 :022$202 .. 
de di.fferenças na contribuição do montepio, segl.lndo os cal- ·· 
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culos da Directoria Geral ele Contabilidade·. tlo Ministerio · da 
Guerra, e mais os devidos impostos sobre vencimentos. 

Art.. 2. º Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala das CdmmisSÕes, 18 de agosto de 1920. - Doi·val 

Porto. - Pi·ada Lope.s.. - Deodato Maia. -· - Raul'Sá. 
-

O _Sr. Presidente - O projec.tQ vae ao Senado. 
Votação do projcdo n. l 75 A, d<' '19:2ü, <lo Senado ra.:. 

zendo· reverter ao serYiço actiYo do Exercito o general de 
divisão b'1'aduacro Joã.o de ~''ligueirc-Oo Roclha; com emenda <la 
Commis:::ão tlC" ~farinha e Gucr1~a {:t~ discussãoj . 

O S:t. Presidente - Vou submetter a votos •. a seguinte 
emenda da Gomnü:::~ão d1• Marinha o GuP1Ta, já approvatla c1n 

:2& discussão: .. 
l~:MENDA !JA CO~t~ns::.lo DE PINANÇAS 

::\e.slas condições, a vista do exposto, a Oommissão de· 
Marinha. e Guerra acceita. o projecto do Senado, substituinoo 
o paragraph0 unico pelo seguínte : . . · 

Paragra,i:füo unic~.: O interregno en.frc o· dMreto. ·qu~ 
o reformou e. o que ordenar a sua Tevcrsão, ser-lhc-ha com
putado para todos os eff eitos legaes. 

A1l'gr-0vada a rcferi:tla emenda tla Gommissãb de ~I'i'- · 
. n.anças~· · 

o Sr: Presidente. - Vou submettér a votos o projecLo do· 
··~enado. 

Approvado. e,m 3" dücussão o sebruinte 

PR<JJECTO 
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o· Sr. Paulo de l'ront.in (pela oi'tle-m) requer e obtem dis
pensa de impressão da redaccão final do projecto 11. 175 B, 
<le 1920, ~fim de ser immediata.mente votada. 

E' lida e, sem observações · ap.provada a seguinte 

' . REDACÇÃO 

Redacção final da emenda ao prç;jecto do Senado, f?,. 175, de· 
. .f 9-20, fa.zendo revertpr ao serviço activo do E:i:erc~to o ge
. ne:ral de divisão, gr'aduado João de Figueiredo Rocha. 

Substitua:..se o paragraphto unico pelo . seguinte: 
. Para.irapho unice. O interregno entre o decreto que o 

nformou é' ll que ordenar a sua reversão, ser-lhe-a compu
tado para todos os efíeitos legaes . 

Sala tias Commissões, 18 de agosto de 1920. - Dorva"i 
Port·o. - Pra.do Lopes. - Raul Sá. -· Deodato Maia. 

O Sr - Presidente - O projecto vae ao Senado. 
Votaç[o cto. proj ecto n. 48 À, de i92'Ó, melhora1ldo os 

vencimentos do marínheiro invalido . Manoel Gonçalves de 
Souza,· cnm. parecer favorav.el das Commissões de Ma.rinhíl e 
GuP-rra E- de Finanças (3ª discus~o). . . · 

'-..,..,. . Approvado em 3" discussão e enviado á Commissão de 
~uedaccão o seguinte 

PROJECTO 

N . 4.8 A - 1920 

o Congresso Nacional decreta: .. 
Artígo unico. Ao marinheiro invalido Manoel ·Gonçalves 

de Souza :nca concedida. a percepção dos venciment.os dos 
musicos de primeira classe pela tabella em . vigor.; revogadas 
as dísposi~ões em contrari~. . . 

Votação do parecer n . . 16, de i920, "indeferindo o reque
rime;lto em que D. Ma.uricia 'I'eixeira de Carvalho pede re
l <waçã1:i de prtscripr;ão para recebgr montepio '(discussão 
~mica '.!. 1 • . • 

Appr6Vado. 
. Votação do parecer n. i8, de 1920, indeferindo o reque

r·~ment9 <lo sa.rgento-ajudante Arthur M:ambríni, pedindo }>rO
.v1mento no logar .de telegraphista <ia Reparticão Geral dos· 
· 'felegraphos (discussão unica). 

A.pprovado. -.. . 

. o Sr. R~drigues_ Machado . (pela ·º"~> requer e obtem 
a1spensa de unpressao ·da redac_cão ftnal do Dl"OJecto· n. 2Hl, 
de 192.0, afim : de ser immediatàmente votada. · 
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E' lida e, sem observações, approvada a seguinte 

•• / 
RBDAOÇÃO 

N. 219 - 1920 

927 

Redacção final do vrojecto n. 662. de .J!U9~ que abre r.> cred:iio 
esped.'tl de .f7 :000$, pG.Ta 1"éfo1'ço da verba 3", d-O arliflo 
.98: da lP,í n. 3. 674; de janeiro de f949 · 

O CoÍ1gresso .N'acional resolve= 
Art. L" E' o Poder Executivo .autorizado a abrir, pelo 

111lnisterio ·da Viacão, o credito especial da 17 :000$, á -0on
signação «Substituição e· vantag·ens dos art.s. ,423, 426, 427 e 
428, do r·egulamento. do título «Ajudas de cus~ e· vantagens 
regulamentares». da verba 3"', art. 98, da· lei n. 3. 67.í, de 7 
ile janeiro de i9i9. 

Art. 2.° Ficam 1-evogadas as disposições em contrario. 

Sala das · Commissões, 18 de agosto de i 920. - DMvil. 
Porto. - Pra.do· Lopes. - Deodato Maia. " 

õ .sr. Presidente - O projeoto vae ao Senado ... 
Votação do projecto n. 205, de 1920, abrindo o credita 

sspecial de 49 !1933$7 47, para pagamento ao tenente Plinio 
Grava.tá,_ em virtude de sentença judieiari& . (3• discussão) • 

.. 

A1>Jlrovado em 3"' discussão e enviado a Commissão de 
Redaee;w o seguinte 

PRQJ.ECTO 

J~. 205 - i920 

O Congresso Nacional decreta: . 
Art. 1.° Fica o Presidente da. Republica autorizado a. 

abrir, pelo Ministerio da Fazenda, o credito· e$pecia! de 
49: 93387 4.7, destinado ao pagamentp do tenente dó Exercito 
Plinio Gravatá, · em virtude de sentença judiciaria que an
uul?ou o- decreto de sua reforma e lhe concedeu todas as 
vantagens da. promoção ao posto immediato. !N.aquella impor
\ancia já se acham feitos os descontos de contribuições de 

. monte:pío e ~e impostos sobre vencimentos. 
Art. 2.0 Rev~~-se as disposicões· ~m contrario.· · 

O Sr. Costa Rego (pela · Ôirdem) requer e obtem ~a 
de im'Pressão da redacr;ão .final do pri:aeeto n. 205 .A, de. 
:iS20, afim d'e ser ·i~ediatamante V() a:. . ·· . 
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K liua e, :5e.m o~servações, apyroYnda a seguinte 

!?· 

lt'f.'DACÇÃO 

· ::\. 205 A - 192.0 

11.JJdacçãu filwl, d.o pro;iecto n. 205, de .J 920, da Cmno:ra, que 
., · aln·e o cre~it'! es1)ec'ial ,tl.1e 49:9?3$74'7, ipa.ra pwJarnen~o· ap . 

· tenente Plmw Grr.it~ata, em Vt1'htde de sentença J'l.tc?i
ciuriu 

O Congre~:so ~adonal decreta: 
Arl. L" J.<'íea o Presidente da Republica autor izauo a 

abi-fr, pelo :\linisLel'iO da Fta:zenda, o credito especial de 
.w: 933$7-17, destinado ao pagamento do tenente do Exervito 
Plínio Gra \'at.<L em virtude de sentenoa judiciaria que · an- · 
nullou o decrelo de sua· rcí'orma e lhe concedeu todas as 
'Vantagcus da promoção ao posto immediato. ~aquella impor
t :mcia já se acham feilos os descontos de contribuiç.ões de 
montr>.pio e de impostos sobrP. vencimentos. , 

A.rt. 2." Revogam-se as disposições em contrario . 
~ala das. ·Commi:ssõos, 18 <lc agosto de 19·20. - Dv·rval 

Por lo. - P1·u.du Lopes. - Deodato Ma'ia. - Raur Sá. 

O Sr. Presidente - O projeclo passa. à 3ª ·discussão. 
Vpl.ai.~ão -do projetlp 11. :W7, de 1H20, abrindo o c t·edito 

e~pecial de· :3 :000$. para pctgamento ·a .José· -Miguel Alves, Be
liedicto ]_,eite da Cunbu .Matlos · e Laudelíno .Joaquim da 
Silva (3"' discussão) . 

. \pprovalla em 3n disr.mssão. e enviad-0 á Commissão de 
Redaci:ão o ~eg-uinte 

PROJEC'l'O 

~. 207 - 1920 

t :u11gretS:ot{1 Nacional resolve: 
Pt. l . " E" o Podei· ]~xPcutivo aut.ol'izado a abrir. pelo 

Milli~t m·i o Lia nu~rrn, o e redito especial de ~~: 000o8, para oc
l~lll'l'er :w pa~amruLo ao::; :-:an.~"P.ntos a,iudant"s reformados dt1 
i;:xer·eilo .. losé Miguel Alvr:!$ e Benedicto Leite da Cunhà Mat
:tos f' brm a~im uo 21;1 sargl'ri.to tambem reformado Landeliuo 
.loaquim da 8ilva. do · quanlitativ.o de um eonto de réi::., a 
cada nm. a que t.Pé.m direito, cm face du art. to da lei uu-
mc1·u :! . 55ü. Jc ~6 de :;ctembro de 187 4. · , 

Arl. 2 ~" Hcvogam-!:c as disposições em contrario. · 

:Vota(:.ÜO do projecto Il, 209, de 1920 .. abrindo O credi ~O 
especial de 21 :570$157, pai::a pagamento a Euclydes Passos 

· Martins (3ª discussão)·: 



Cfrnara aos Dep<.1aaos - lm!J"esso em 24JOS/201 5 00:56 - Pêgina 1 oo ae 101 

SESSÃO . E?,1 18· DE AGOSTO DE 1920 

Approvada· em. 3& discussão e enviado á Commissão ''de 
Redacção o seguinte. . 

PROJEaro 
N. 209 - 1920. 

. O C_ongresso Nacional decreta: 
Art. 1 . º . Fica o Presidente da Republica autorizado a 

abrir,. pelo Ministerio da Fazenda, o credito especial de réis 
21 :570$157, afim de serem pagos, em virtude de. sentença 
Judiciaria, os vecimentos de Euc!ydes Passos Martins, col
lector de Anchieta, no Espirita Santo, de 27 de dezembro de 
1910 a 26 d~ setembro de 1919, datas da sua exoneração e 
r~integra_. O Thesouro descontará daquella somma a quantia 
4e 558$·249, de . impostos sobre vencimentos. _ 
\ . Votação do Gubstitutivo ·-da Commissão de Finaricas., of~ 

f erecido ao projecto n. 17 . A, àe 1920, mandando conside~ 
rar livres de direitos de consumo e de expediente dos gene
ros- livres dé ' direitos os aeropl.aiios, hydroplanos, hydroaero
planos e apparelhos- semelhantes; . e dando outras providen-
cias ( 3" çliscussão) . · _ · · 

Approvado em 3ª ·discussão o seguinte substitutivo da 
Commissão de Finanças offerecido ao · 

~ · PROJECTO -
. ·· . . . 

''N. 17 A - 1920 . 

O Çongresso Nacional decreta: 
·- · Art . . 1. º S.erão livres de direitos de consumQ ·e do. expe-. 
diente dos generos livres· de direitos, os aeroplanos1 hydro-
.planos, hydro-aeroplan9J, e a·pparelhos sem~lhantes; os. se:us 
sobresalentes e acessor1os ; hanga-rs e mater1ae.6 de av1a~u.o, 
inclusive apparelhamento cirurgico e . maoas importadOêi pelo 
Aero Club Brasileiro, com séde nesta Capital, e para ·seu 
uso. 

Art. 2. º Revogam-se· as dispo-siçõés em contrari.o .. 
. Votação da projecto n. 206, de 192(}, abrindo · · 

de 10. 766 :655$900, supplementa1' á verba 6• do o 
vigente do' Ministerio da:. Viação e Obras Publicas 
cussão}. · 

Approvados succe.s'sivamente em 21 discussão o·s seguin
tes artgios do 

PROJEC'l'O 

N. 206-192$ · 

O Congresso Nacional decreta : . 
Art. 1 . º Fica o Governo autorizado · a ahrir, pelo Minis

terio da Via.cão e Obras Publicas, o credito de 1().766 :695$90.0, 
supplementar ~o orca.mento do vigente e~ercicio, . de 1920, 

C. -.Vol~ V. ·"'-. : . · 19-~• .· 
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verba ~. I, Estrada tle Ferro Central do 'Brasil pal>a ·Material 
-- Combustivel, lubrificante ·e . ·estopa (aquisição de lenha, 
recebimento, transporte, guarda e supprimento ·ás locomoti
vas; carvão; oleo combustivel, coke, oleo, lubrificante e e -
topa). · 

Art. 2." Revogam-se as disposições em contrario. 

O Sr. Presidente - . O projecto vae ao Senado. . . . 

O Sr. Costa Rego (pela ordán) requer e' obtem dispensa 
de intersticio para e projecto n. 206, de 1920, figurar na or
dem <lo dia da sessão seguinte. 

Votacão do projecto n. 173 · A, de 1920, equiparando 
para todos os ei'feitcs, o servente do Archivo da Camara, Ja
uuario ·Monteiro, ao conserva-dor do edificio lambem da Ca- · 
mara; com parecer contrario da Commissão de Policia ( 1 ª 
díscussão) . · 

Rejeitado em P discussão o. seguinte · 

PROJ1ECTO 

N. 173 .A - 1920 

O Congresso Nacional ·de.ereta: 
Art. 1.º Fica equiparado para todos os effeito·s ao con

servador do edificio da Gamara o servente continuo do ar
chivo da mesma, Januario Monteiro, abertos para isto os re-
spectivos creditos. · · 

O Sr. Presid'ente - Nada mais havendo .a tratar vou le
vantar a sessão 4esignando para amanhã n. seguinte 

ORDmM DO~ 

2 .. discussão do projecto n. 388, de 191i, organizando o 
Codigo das Aguas; 

3" discussão do projeclo n. 206, de 1920, abrindo o cre
de 10.766 :655$900, supplementar á verba 6:. do ar-e.a
. vigente do Ministerio da Viacão e Obraa Publicas; 
' .discussão do projecto n. 126 A, de \919, mandando 

sep ar da secção de electricidade, que i'icará constituindo 
uma officina independente; com parecer da Commissão de 
Financas. 

Levanta-se a sessão ás U. horas e 201 minutos. 

FIM DO .QUINTO VOLUME 

7sog - !Uo de Janeiro - Imprensa. •Nacional .- 1921 
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