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· ~ / ~ . rio Uruguay: rilti.nda organizar.: (.l:'rojecto n. 38, 
.. ·. . iQ20.) Pag.: 319.. . 

·;.i~~· _-_ 

do : .. 
de · ·· 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 22/00/2015 11:56+ Pág ina 17 de 45 

:::- .. ~· ~ ., --: .. ·· 
:..· .. 

,. INDIGE . 

' _Gomp~soria tl-0s pharmaceuficos do Exer.cito. :Vide· Quadro.:· .. 
• ·• t •·. .. / ' -

Canearso~ realízados nas faculdades superiores de ensino. e 
. . no CoHegio .Pedro II: regula e) provimento dos ·candi.., 

datos .. (ProJ~cto n. 58, de 1.920.) Pag,. 432 • · ' 

_ Cons~lho . Nacional . d.e .Educação ·Physlca: creu. _ (Projecto 
. . - n .. 63, de 1920.) Pag. 5'20. . · · · . 

' - . 
C:onstrucgão de tres hospitacs no Districto Féderal: provi-

ídencia .. (Projecto n. 53, de 1920.) Pag. 366. ·~ 
•. . . . ' .• - • ' 1 

Contabilidade._ Publica:.· organiz~.- (ProJe~to n._ ·600, qe· ·f$H()-
. Pags .. 154 e 221.. · : ' .- ~ · ·: ., 

~ .. . ,_ 

. Contagem. de temp(r 9e serviço: 

,.( ., 

li/. 

.. ,, ... ,, 

·.· .. /' 

Dos offiéiaes retormaidos do EX.ercit<i 'e · da Armada e 
· classes annexas, eom serviços "-de_ guerra na : cam
. panha d~ Paraguay, parn melh_oría -de -~mas reformas. 
(Proj~cto·n: 42, de·-..1920.). Pags~ 261 e~2. 

. Dos capitães de· fragata que ·deixaram de ser.. ,graduados 
désde. setembro de 1918.. ,(Prpjecto- n. 4G; de 1920.). 
. Pag •. 3114. · 

·no -êa:PitãO: J.isé '~Ínnoel de Qliveir::i., porteiro do Collegio 
Militar do.Rio de Janeiro._ \(Projecto n. 60, de 1920.) 
Pag. -158.- . . · - . · 

Do ·tiesembarg3tior' Rodrigo -de- Araujo Jorge. \Projecto 
~ n. ·70, de 1_9?0.) P~. 600 e 689.) . · · 

Dos.· funccionarios. civis e militares e praças ·de pret que 
sél'Vir~ nas coinmissões de linhas, telegraphicâs che

' fiadas pelo ·coronel Rondon .. (Projecto· n. 4, de 1920.) . Pag. ô.20. . . . . , . ·, 

'.j ··_,contractos:._ .. 
.- -1 

Celeh~ado pela directoria: . do Collegio Mifitar de Porto 
\{":: .Alegre' com .João Ketger F~1ho e outro: approva. _(Pro-
,. - · jecto n. 300, ·de .1919.) Pags. 70, 154,.322 e _421. 
~ .·~ . ' ... ~. . . . . . . . 

:f'.: i~'.:::,,~· ... · Celebrãdo -~ntre ó Governo Federai e a Companhfo. Cessio
St: :-'.< "naria das •Docas do. Porto da Bahia: approva. (Pro
~~EJ.;:\,; ·: jecto n. "3, de 1920.) Pags. 619 e 698. · 

· ·· ·· ~i9~~t~s! · . . . . . , 
~:~f~-~ 24 :~$600, p~ra. pag;ime~ fal ª· D. Constanc;a Viaima. tla 
;~'.:.;>'-"Costa Fr:xnca. e outros. (ProJe~to n. 12, de 1920.) fª-

··,:::~ :-.t;,> .ginas_-38, 139, 330,· 361, 412 e '580. . 
:~·:;< ,:.:·-:-~:~·;;.:.: .. · .. < ; • ··.:.:_; ' ... - ' \. . . i • . · •· .. ,. -



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 22/00/2015 11:56+ Pág ina 19 de 45 

lNDICE· 

De s·:323$232, ·para pagamento a D., Maria· de .Almeida 
Martins Costa:. {Projecto ri.. 13, de 1920.) Pags. 110, 
140, 330, 361, ~3 e 581. · 

De 80:756$330._ para pagamento a José A.aves de Cerqueira 
Cesar Filho. (Projecto n. 11~, de 1920.) Paigs. 42, HO, 
331, 353, 411 e 412.. . , · 

· De, 21 :749$999, .para pagamento no bacharel DurYal Cas- , 
· tello Branco. (Projecto n. 15, de -1920:) ·pags. 44, :l'iO, 

331, .36!, 4i3 e 581. · 

De 60:000$, para. pagamento .de obras urgentes no Insti
tuto Oswaldo Cruz. (Projecto n. · 16, de 1.920.) Pa-

. ginas 46, .HO, 332., 361, 413 e 581: . ·. . ~ . ....... 

De 7:43~. para· pgaamento do mobiliario para a 2• Pre
: toriá·: Criminal. CProjecto n. 6/i, de 1919.) Pags. 116, 
329, 361 4H e 582. . . . 

De.5:0ÓO$, para. pagamento de ajudás de custo a diverso.s 
. Deputados. _(Projecto n. 70G, de· 1~9.). Pags. 124 

e .189>. · 

· De 526$500, para. pagamento n Leopo1do José da Silva Ta-
: va~s;. (PrQjecto. n. 29, de 1920.) Pag. 303. 

De 12Cf:Sfi6$823, J}~ra pagnmento a· Iriondo & Comp. (Pro
. jecto il. 30, de i92Q.). Pags. 305, 42.6, 529~ 5Sô_c G.n . 

. - Credftos. necessarios para o transporte, recepção e hospe
. dilg-eni ·cto Rei da Bélgica e de. ~ua real familia. (Pro

. jecto n. 31, de 1020.) Pags. 307, 531, 551, füfü, 615 
. e 646 •. · · . · ·,. · 

De 20:63i$.J°"79, para pagamento ~o desembargador Espe
ridião Ftloy de Barros Pimentel. (Projecto n. 32, de 
1000.) Pags. 308, ~97, 529; 586 e.647.· r . 

Di.: 150-:000$; ouro, para ultimacão dos trabalhos da Delt;
. gaçãct Bras.He.ira :i Confer,enci~ da' Paz. ;(P:roj-0cto 

• n. 33, de 1920.) ".I>ags. 310, 1125, 528, 59·1 o GS8. 
. De 17:-100$, p:ira. ·pagamento ao Lloyd ;Brasileiro, de via

. gens á ColoRia Correccional de Dous Ríos •. (Projecf.o 
' n. 3-i, dr,. 1920.) Pafl'.s. 312, 425, !í28 o 559 •. 
De 300:000$, para auxiliar o Club Militar afim de melhorar 

. ;O séu edific-io. :(Pt•ojeoto n •. 43, de 1_920.) :Pag. 32-L 
-De. 25-:000$, para pàgnmento de differcnças dr. vencimonlos 

· em. 19'19, ·em virtude de substituições nas fiscalizações 
e .com:iissões de portos~ (Frojccto n. 52, de l!l20.) . 
Pag·, 363. . 

~ 50.:0oo$, . p~ra pagamento a- offici:i.es e. praças gu.e se 
· , -reformarem~ ou já reformados, da Briga.da Policial. e 
' ·:· Corpo de Bombeiros. (Projec:to n. 56, de 1920.) Pa-

gi~as 422, 563, 582, 671 e 677. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 22/00/2015 11:56+ Pág ina 21 de 45 

JiJ: . 

·< . - ~ 
...... 
~ .. 

' .. 
J . 

De LSS!t:.260$, para acquisiÇão Ide material. fixo°' e roC..an.te 
. · destinado á Jinha ferrea ·da :Barra Boriita e ·Rio 'do 

Peixe. (Projecto •·. 57~: de 1920~) Pags.:, 422, 563, 582, 
671 e 698. · · · 

. Declarações de voto~ 

Do Sr. Deputado Abel Cbermont. Pags. 350 e 401.-
. Do Sr. Deputado Thomaz'.cavalcanti é ·out~-0s. Pag. 380. 
Do Sr. Deputado Carlos . á~rcia.:: Pag: 40t~: 

... ~· 

. Po Sr.; Deputado-TutiaÍl.o CampeUo · e ·outros.. Pag .: ~02.· 
... DO Sr. Deptitado. COsta ·Rego .. ~ PàS-.. ·49~. , · . 

. ·..: 

Do· Sr. DeputaQ.o Alfredo _de Maya .. Pª'g: 4oS. ·' 
- - . •- . . . 

Do Sr .. Deputado João Pernetta"· e outl-os .. Pag .. ~Ó-: 
Do Sr •. Deputado Joaquim Osorio .. ~g._ -~. . ·- . . ' : 

Do Sr.: Deputado Antonio :A.guirre .. Pag: 525.: 

Dinheiros de orphãos e interdictos depositados nas Caixas· Eco~ 
nomicas: manda que. venç~ os-,juros Iegaes. :CPro-
jecto n. 41, de 192Q.)_-Pags. 321, 594 e 689:. · ·· 

.Document6s: . . ' · 

Acção Social Nacionalista .. Pag. iOO. 
Certidões ·refere.ates a Manoel Lopes de Carvalho, brasi

leiro naturalizado e deporj,ado 1como ·estrangeiro~ Pa
gina 370 •. -

Eniiss-ão de . 100.000:ld00$, em apolices · populares': autorizá.: 
_ · - .(Projecto n-; .1.5; de i920.). Pags_ 274 e .328. 

Entrad~ de ·estrangeiros no territorio naciô~ã.I: regula. [(Pro-
jecto n. 4H B, de 1919.) Pags. 46'1, 522 e 559. · 

l:quiparaÇão dos ~ecanicos ·navaes aos officiaes :marinheiros. 
,(Prejecto :à. 698, de 1919;) .. Pags .. 154, 332 e 353.: 

Estrada de rodagem do Distrjcto Federail á, estrada· União
Industria, na Raiz da Serra, Estado do Rio: manda 
construir. (Prójecto n._ 68, de 1920.) .Pag.· 578. 

, ' 

Exanies de :preparatorio~ ·em segunda. época.: estabelece: ·(Pró
.. . · . jecto n. 5 A, de 1920.) Pags. 259, 33-1, 351, .410, 431 e 

. 5Z7 •. · . 

·· · ;Filho·s: rÍienores, hrasíMros, legitimos .ou naturaes, errí p~ero 
·. · -~ .- .' de qriatro ou mais: pr_ovldencia sobre a educ_açaO· pro-

.... . ' .... 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 22/00/2015 11:56+ Pág ina 23 de 45 

INDICE· 

fissional de uni delles. 1(l?l'ojecto n .· 59, de 1920)". Pa
. ' gina . 457. 

Forças de terra "para~o exercicio de i92i:fixa. (Pi•ojecto nu-, 
. · mero 79, de 1920.) Pag. 11e.. · 

Funccionarios da Oéste de ·Minas e da Noroeste \:lo Brasil: 
,m:µi.da ·.aproveitar· nas vagas que occc1I:'rerem lílas re
.partições subordinadas ao Ministerio -da 'Yiação. (Pro
jeeto .. n:. 72, de 1920.) Pag. 618. · . 

Garantia de juros ~,que se refere a lei n. 2.450, de 24 de se
tembro -de 1873: providencia sobre ·a contagem do 
t~mIJ'O. (ProJecto ri. 25, de 19-20.) Pag. 220. 

Infor.1p.agões prestadas á requisí'ção da Mesa: 
· Sobre. o · ser\ri~o tde e01Inmunicações, no interior do paiz, 

·por meio de . linhas telegraphfoas·· terr~stres, sub
fluviaes o:U subllló).r:_inas~ Pag. 270. 

· Sobre a . .J:avratura de com.tractos no Ministerio da ,Viaçãó. 
·. P~. 356. 

Sobre a contagem, pelo . dobro, durante a . ultima guerra. 
· do teínRO de · servioo dos offieiaes da Armada. Pa-

giná JiS. . . 
Sobre o.s documentos apFesentados pelos dBlegados brasi

. Ieiros á ·Conferencia de. Washi:agton. Pag. 50i. 

Sobre o ti'agamento de 'contaÊ a Ramiro' M. Costa & Filhos .. 
· · Pag. :500_ 

Sobre o relatorio ai:iresentado pelo Dl'. Carlas ISampaio, 
. rj,clegado do Br-as~l, á Conferencia do Trabailho.: Pa-

gili~ 614. . 

Locação dos predios urbanos: regula. (Projecto n. 578 A, de 
19i9.) Pags. ~ e 65. 

Matricula gratuita em instit\üos de , e!ilsino aos filhos menol'es 
do Dr. Astolpho .Dutra: .faculta; .(ProJccto n. 35, de 

· 1920.) P~g. 3:lS.; 
Medicos que cm rnrn servit-am cm t·.ummissão ·na. l:J'il'~ctoria 

Gol'al da·.saudo Publica: wanda aproveitar no Depar
tamento Nncional de Saude P~blíea. ,(Projccto n. 27, 
de 1920.) Pag. 107 o 22Q. 

Melhoria de 1.'oíorma aos voluutarios <la Patria J:osé .Toaguim 
Gonçalves ·o . Manoel Adolpho -~dos Santos: concede • 
. <J>:r@Jecto. n. JS, de i92().) Pag. 125. \ ' 

. ~-'4• ." . . 

.. J11:,en~a11e.~s do Sr .. PresidenEe · da. Republica! 
Sobre a· retorma do· .Tribunal ·de Contas. Pag. 30.-

·.-·. 



Chara dos Oepltados • lm(l'"esso em 22/00/2015 11:56 · Página 25 de 45 

INDICE 
. / 

Sobre os ereditos suppleméntares de 25:000$ ·e 25Xl00$ ás 
verbns 16" e 32ª, respectivamente, do ar~. 2º áa lei 
orçam.entaria vigente. Pag,. 1.17 ~ . 

Sobre o credito de 20:-504$390~ para .pagamento a. n: Eu.:. 
!alia de. Mendonça. Loureiro. ·:Pag_. 25~.. . 

.Sobre o eredito· 4e 3:650$,' pàrá pagamento de :dia.Has r~
. fativas ao exercício passado a Godofred-0 de · Caval
.eanti da Curiha ·Vasconcelfos e José Guedes- Corrêa. 
Gondim. Pag. 269.: · · 

Sobre o credito ae 1 :190$958, para pagamento- de :iuroS de. 
· 2i.letras dD Thesouro Naci-Onal.a José Pire5 Cordovil/ 

P~. 269. . .. . . , . . . . , ". . . 
Sobre o credito de 20:000$, para · a : acquisíção de . um ter .. 

ren() em Jaearépaguá, necessarie> ao abasteoimentd de 
. ugua nesta CapitaL. Pag .. 26~ ~ . . 

Sobre o credit.o de 2~666$Í36'Í'; ·para.; pagamento ao capitão · 
. de ·· corvet.a.. Alvaro ·Rodrigues de :Vasconcellos.'." Pa-

gina 418: ·. .. · 

Sobre o creditÓ de 529:514$654, para pag~mento ;·de com.:. 
· promissos asumidos pela Oéste de · Mi::ias em 1919 • . Pa"" · ~mm. · . · · 

Sobre o credito de 3.281:716$190, para ~agamento ás Com .. 
· · panbias Commercio e Navegação Costei_ra. Pag. ~ •. 

Sobre a fixação da foroa naval para-{) ;exercicio· do .1921. 
Pai;; 429. 

Sol.Jre o et•edito de 1.5:000$, ouro, para atender ás despez:i.s 
com a repres~nt~o do Brasil no Congresso Postal Uni
VGrsa·!, a.· realizar-se em -Madrid no co1·rento annO', Pa-
gina 5&5. , , 

Sobre o credito- de !3:202$100, para pagamento do gratifi-
. cações a Carlos Alberto Maabudo e Alvuro da. Rocha. . 

. Vialílua .Pag.'. 666. · 
Sobre a fixa.cão das forcas l.le ter1·a 1)a1·a o cxo1'cieio. de 

192'1. Pag. 609. · 
. ' 

Sul>rc a proposta Ida ifocoita o Despczu da Republica ua1·a: 
o é:orcicio do t02f. J>ag. 605.·. · · . 

Obras da Ca~hedral tlo ltio de Janeiro: autol'faa a auxiliar. 
(Projccto n.' 00, de :1920.) Pag. 558 •. 

Officios do con~ol~ci;s · pelo . fallecimento do Dr •. !Astql~o . . 
Dt:Jtra N1cac10. Pags. 2 e 142.· · .... •.· 

·ordem do cruzeiro: c.lr.;~ . .' ·{Projecto u :. -ío; de 1reo.) Pag:. 32! • .-
~~:i~~ .. :: . . ·. ~ . ··. . . . · .. --~·. ~ . . .. . . . 



Cãnara cios oepi.tados- 1m~esso em 22J00/2015 11·56- Página 27 cE 45 

!NnICl: · . Xl 

Parecerês: 

~-N. -IB; ·de 1919: indefere o rcquerímentó de Manoel Gon
i;alve_s de Souza, marinheiro fava~ido; pedindo ser coô
siderado musico de 1• classe (discussão unica.) Pa-

. _. , ,. ginas 1.02, 248 e 3.28. · · · . . 

N. 3, de 192.0: manda archivar o requerimento em que A: F. 
Pahn pede o pagamento da. quantia de 8:760$. Pag. 3.7.· 

. N. 4; -:a,~ i920: concede licença ao Deputado Raul Fernandes 
. para representar o 'Brasil na Commissão de Reparacões •. 

. ·' Pags •. 78, · 252 e 338. · 

· N.: 5, de -1920: manda archivar a ·meB.Sagem do Sr. Presi-
·<lente da Republica sobre a falta do cumprimento, em . 
Çpóca propria, d-0 preceito · do art. 1º do decreto le
g'islativo-n. 2.5H, de .20 de dezcmfüo de 19H. Pagi-
nas 174, 335 e <i-12. · · 

. N. 6, dc.1920: concede licerwa ao Deputado Raul Fernandes 
. de. um « bureau » . central para o registro internacional 

para rpre5entar o Brasil na Conferencia para a creaç.ão. 
e o exame dos pedidos de patentes de invenção-. Pa-

.. g'ina 567~ . . , ·, , .· · 

·N. 7, d~ 1921): manda archivar a men~agem do Sr. Presi
. dente da · nepublica Pelativa á abertma do credito de 

5.000:000$ para ··a sobras c"On~ra as seccas. Pag. 5&) •. 

'patentes da antiga Guul'da ·Nacional: providencia. '.(Pl·ojecto 
u. 62, de 1920.) Pug. 520 •. 

Pensões:. f 
· De 300$ mensacs · á viuva· do· descmbatgaiCl:or João Manoe-~ 

de Freitas . . (Projecta n. 26, de 1-920 ,) Pags . :114 e 220.· 
" De soldo e meio sold~ ás viuvas e filhas solteiras dos :Vo

. · Iuntarios da Patrià. q,ue serviram na ·campanha do · Pa-
ragúa.Y. (Projecto n. , de 1.000.) Pag\: 25-i.· 

De :seis conLos de réis annuues· ~ viuva e filhos meaorcs do 
. ex-Deputado Fed6:fa·~ Dr. Astolpho DuLra füca(}iO . . (Pro

: ,jccto n. 75, de~1920.) Pags. 5sg o Q.fü .. 

· Pra\icalites uc comlucLor 1fo trem d:i. E. I•'. Ucntra! uo · nnisil: 
dispensa do coucurso. _(Pl'OjccLo 11. 20, <le :19' ... !0. )' Pa
ginas f45 e 21J7. 

Propostas do Governo: 
., be fixação 'da forca naval para o exercício de i92! .· Pa

: -~' ~-~ .. , gina ·429. 
D~ .fixação das forças <lc terra para . õ cxcrcit!ilJ de :!O;H, 

!lag-. 737. 



Cêmara dos DepLtados - lm~esso em 2'.IJlli/2015 11 56 - Página 29 cJe 45 

.' 

'.XVI 
.1.N®ICE 

, ~rov.as de jur;_ho .e .de agosto cie que trata o decreto n. H.530; -de . 
· ._18 de março de 1915: supprime. (Prcijecto n: 6f, .de · 

,.,..· .• 

' .. /·. ~ '.'· 

·. . 1920.). Pags_ . 519 e 680. . , . · · 

Provimento _- de legares .-c1'eados. no Departamento .. Nacional de · 
. · S>aude Publica . Vide Medicos·_ · · · · . · 

Quadros: 

De pha~maceuticos do Ex:ercit.o: estende a ' lei de. compul
soria·~ (Projecto n-. 44, <le 1920.) . Pags. 256 e 3"25! 

Su.opI~Ínentar das armas llJ) . Exereito: divide em duas 
, cl~ses. (Projecto n. 50, de !920.) Pag . 362 ... .. ·. . .. · :.: 

Reccmhecimento de poderes dos Srs. Nestor. Gomes e J'oã'o d.e 
· . . Deus Ródi'igu-~s Netto' como. President~ ·e .. V!ce-Pr;esi- . · 

-dente, respectivamente, do Estado do ESJ}mto Santo : 
c~nsidera valido e legal . . (Projecto n : i2JS, de 1920.) Pa-.. - -

_g1nas 279, ?49, 361; '379 e 41:0. .: . · . • - · · 

Rê de « Traneira " e· argolas « Sar'dinheiras ,, .. : permitte em aguas 
· - :.. . da .Republica. · (Projecto n, _ 37, de 1920.) Pag. 319 .... · .· . 
Reforço de ffanças dos íW:i.cciónarios d.a Central do Brasil: sus~ · 

pende a · e:x:eeução do 'àrt. 1rn do · ·respedivo regula
mento . (Pr_ojecto n. 24, de 1·920.) Pags. :1.58, . 217i 590 
e 688.: · · · 

Relevação da prescripcão do direito de. D~ Í>elnilil.da Maria do . . · 
· · . · ·yaue Caldas, para; que siJ.as fil.4as· Jiossam receber· a dif;... ,. 

. ·erenoa do montepio e meio .soldo. (Projeeto n. 21, de 
1920.) Pags. 1~6 e 209. · · - " · · · · · . . 

. 
Requerimentos: 

·'. 
Po ·Sr. Deputado Vicent~ Piragibe, para o· projecto ·n. 688, . · 

de ~9i9, voltar .á Coinmissão de .Fina:aça'.S para tomar. 
conhecimento' das emendas do ~~ado. Pa,gs . 5 e· ';l .·. 

·na .. Sr. Deputado Maurício -.de Lacerda; sobre as : provi
dencias dadas- pelo . Governo para garantir a v11d.a dos 
éstudantes e o funccionamento das escolas supe riores 

' da Bahia. Pags . 5, 48; 79, 108 .. e '648. · · · 
Do Sr. Deputàdo Ildefons9 Albano, da transcr~pcãe ?-º . 

- Dim•io dv Cong1'esso, dos estatutos da 4: Acçao Social _ 
Nacionalista» e outros documentos. · Pag. i08 . .. 

Do ·Sr .. Deputado Mauricio .. d~ ~a~erda, sobre · o ~onvenio 
assignado na Conferencrn. Policial de B1,wnos Arres, re
unida em 1920. Pags . . 1.06 e &í7. 

Do :ines:mo, sobre o inquerito policial feito ~ontra Mangel 
.· Lopes de Carvalho, expulso como estrangeiro. Pag-, i~2r . 

Do mesmo .sobre os.actos do estado de sítio praticados pelo. 
·. ·.Governo durante: a guerra. ~ags •. 109 e 6~. · . 
-~. : : "I • .. • 



Cfrnara aos Depl.lados- lm!J"esso em 22JOS/201 5 11:56 - Pêgina 31 de 45 

1NDIC:!! .. xvtt 

Do Sr .. ·J?eputado Vicente Piragibe, sobre a promoção a 
offic1aes de 2• classe eia reserva do Exercito de 2ª linha 
de diversos .officiaes -Oo Tiro 7., Pags. 137 e 649. 

DÔ-mesmo; sobre o _abono de dial'ias ao ope..-ario do Arsenal 
· de Mar-inha Mariano de Freitas, incorporado em vir

.tude do sorteio, á 3~ companhia de metralhadoras. Pa-
·ginas _:1.38 e 648. ·; · 

Do Sr. Deputado . .l\'lauricio de Lacerda, sobre a. recusa da 
p~rcen_tas:em de . augmento de vencimen,tos aos opera
rias, diaristas e JOrnao~eiros do Esta.d.o . Pags. 152 e 649. 

Da Commissão de Marinha e Guerra, para ser ouvida a de 
Cot!-stituição e Justiça sobre a petição de D. Ma.ria 
Lm.za de .Mello Carvalho,em que solicita· a pensão de 

· meio soldo. Pags . 260 e 317. · 
Da ·commissão 9~ .I~trucção Publica, pàra sel.' ouvida a de 

, . Finanças sobre a . mensagem do Sr. Presidente da Repu
blica concernente á. autorização constante do . decreto 
n. 3.830, de 29 . de outubro · de '1919 . Pags. 260 e 317. 

bo ·tenente-coronel Antonio Piedade de Ma.ttos, pedíndo 
· contagem de tempo ·para m·eihoria do soldo de refor

mado. Pag. zm. 
Do Sr. ·Deputado l\laurfoi~ de Lacerda, sobre a deten~:S.o do 

operario Ernesto Fernandes Ribeirinho, eleitor no Dis
tricto Federal. Pags: 313, 424; e 650·. 

Dó 'mesmo; sobre a prisã:o do 2° tenente Rubem Gomes .Pe-
reira. Pags . 314 e 650. · 

-Do. Sr. Deputado Vicente Piragibe, de urgencia para a dia- · 
cussão e votação do proJeeto n . 5 A, de 1920. Pags. 333 

. e 350. · · · 

Do Sr. Deputado Oarlos de Campos, de urgencia para a 
discussão e votação do IJrojecto 11. 28, de 1920. Pag. 34.9. 

Da Com.missão de Constituição e Justiça, para. ser ouvida a 
· de Legisl~ão . Spcial sobre o projecto do Sr:" Deputado 

Paulo de Frontin, abolindo as distincções entre os em-· 
pregados federaes e os operarios, jornaleiros, diaristas 
e mensalistas da União. Pag. 357 e 37~. 

Do Sr. Deputado ?tfauricio de Lacerda, de urgencia para.a 
votação do pedido de informações sobre Manoel Lopes 

· de Carvalbo. Pag. 368. ~ 

Do Sr.· Deputado Viéente Pirag~l:le, de ursencia para a 
3- discussão e votação do'proJecto n. 5 B, de i920. Pa-
gina 526. · , 

Do Sr. Deputado Mauricio de Lacerda, so~F~ a inv~são da 
·: «União de Construcção Civil n pela pohc1a e prisão de 

".Õ.- VllL. U '· . . 2 -



Cãmara dos DepLtados - lml)'esso em 22/00/2015 11:56· Página 33 re 45 

.. · ... 

,• . ·.. . ........... \ " . 
vàr1tis· operarias a ena . pel'.'ten.·.c-ente"'. · ;.;.,,1;..,, -.........,. 6~ ·653 à 683. - ;:, .t"ae" iJI 1' .qu, 

Do .sr. Deputado Mauricio de Lacerda/para• voltar á Com
. ·oIÍl1ssão de Fin·anças o projecto n. 3t de 192(} afim de 

limitar o maximo do credito aberto.' .P~s. 585 e 645. 
Do Sr. Deputado Rodrigues Machado, sobre o. pagamento 

çle 498:9.57$365, ouro, á Bra,sil Great Southern Railway 
. Com:p~. Limited. Pags. 625 ~- 650.. · 
-DÔ ·s·1~. ·Deputado Aüitisto de Lima-, sobre os attentados . 

contra as . p_essoas; e contra ·a propriedade .praticados· 
pelos «_g.rév1~tas .. -. em março deste anno, iilterdicÇão de 
a&;ociações e eXI!.úlsã~ de .. estrangeireis •. Pag; -696. · 

R.esponsapilidade do Ministro <la ·'.Fa.zeµda (fui>~ orê:lijnar . paga.:. 
: . mentos em desa:ccôrdo ·com ó arL m-. da. lei n: 2'..544. 

de 4. ~e janeiro· de· 19!2 .. (Projecto n. '510. de 1919.) Pa-
. · g~àas· :252; 333 e · 42t-.. · · ·· · 

ReVill'.são .á activa dos offfo.iaes da Brigada PÓlicia,t reformados 
. . cy:rtjpul_soriamenl.e em W~S . .. TP.rojeéto il. w, de · 1'920.) . 

Pags. 595 e 111. · · · ·· .... . · -
- - , 

S~gnbaa>··êJ)oea- de ·ex·àmes 'de:'Preparàt<>ric5s .• 'Vide ·E::amea • . ·. . . . . ,. . ' 

. Serviços prestados pekis· füllecionarios n~ d~ngos ·e. feriadost 
.. . man,$... :ç~nf.?l'. _.pela . .- dobro. {Pr.ojecto n. 22. de 1920.) 

. ,. Pags. 174 e 213. .. . · · 

SüCOessãB ·présid'encial- d'<>- ·Eàllitito · s-ant6. Vtde . ltaoonlúl~
.. ment:o. · 

., 

Teleg;ralJ_unas de. condolenci~g, pelo fallecimento. do. Dr. Asts>i!pho · 
. Dµ(ra Nicaei~·. P~s. 4, 104, í43 e · 166. . . · . · 

Telattta:nu:Qâã ·ae solidárledade ào governo do Sr.· Nestor oonies, · 
. . PraSiâente ct·o Estatlo do E&pirito Santo: .Pags.. 33, 72, 
· :104;' 14·~ 1"58, 167 e '173. · 

Te;mpo de servii;'o. Vide· Clonta11e111. • 

. Veucültenios:· ... . . .. · -
Do marinheiro invalido Manoel ·aoncalVM de Souza: me

lh'ora. (.Prcijecto il. 48,....de -1920; ) Pags 337 ·e S47 . . :. 

Dos docentes da Escola de Min·as de Outo_ Preto: restabe-
"· .lece. (Projecto n. 47, de .1920.) Pag. 346. · · 

.. I>os guar.da.$ e ep.-carr(:!g.~d.os_ ~os .. r~erva:W~l"ás. ·dá llepar
.. :. _ .. tü;ão de Aguas e Obras Pubheas; (~oJscto: n. 51, ~ 

i920.) Pag. 3t2 • 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 22/00/2015 11:56+ Pág ina 35 de 45 

OOJlCÉ . nx 

Voluntarios da Patria: estende aos· officiaes, inferiores e sol
dados o saldo das tabellas A, C e D da lei n. 2.290, de 
1910. (Projecto n. 36, de 1920.) Pag. 318. 

Voluntarios da Patria: concede ás viuvas e filhas solteiras as 
vantagens do soldó e meio soldo nos postos em·. que fal
leeeram. (Projecto n. 39, de 1920.) Pag. 320. 

Votos de pezar: 

Pelo fallecimento do Dr. Arnaldo Vieira de Carvalh_o, di· 
. rector da Faculdade de Medicina de S. Paulo. Pag. f53, 

Pelo fallecimento do Dr. Liima .e Castro, professor ·da Fa· 
culdade de Medicina do Rio de Janeiro. Pag. 653. 



Câmara dos Deputados - Impresso em 2210612015 11 :56 - Página 1 de 45 

CAMARA oos:,DEPUTAOOS 

-~-. 

. , , . . . 

· Terceká senao . da ... decima legislatura · do Congresso laclonal 
. . , 

. 2P SESSÃO, EM :1 . DE JUNHO DE. :192Q 

PR.ESIDENCIA. DO SR.: B'UE...'ll;(O · BRANDÃO, PRESlDE.i.°"TE 

· . A's ~3 h~ras . procede-se ·á chamada; a que respondem os 
Srs .. B.ueno Br;i.µdãlo, Andrade . Bez.erra, .Tuvenal J;amertine, 
Octae1bo de Albuqµerque, Eph1genio de .· Salles, .Costa ~go, 
Dorval ·Porto, Monteiro de· Souza, · Justiniano de Ser:Pa. 
Bento ; Miranda, Herculano . Parga, Cuiliha M'a.~hado, Jbsé 
Barreto, Aggripino _Azevedo, Rodri~es Machado, Armando 
Burlam'aqui, Thomaz ~Cav*anti, Osorio de Paiva, · Cunõa 
Lima, ·Slmeão Leal, ~altbazar Pereira, ,t1ntonio Vicénte, 
-Oorrêa de Britto, . Ale:i;andrino da Roc~1a, A. Austregesilo, 
.Pedro Corrêa, . Turiano campello, Aristarcbo Lopes, Luiz 
Síive'ira, MendODC'S. .Ma,rtins, Manoel NCJbre , Pedt>o Lago; 
Lauro. Yillas Bõas, _ Leoncio Galrão, Pacheco Mendc~, Seabra 
Filho, Raul · ~lves; . Torquato .Moreiru, Elpidio de· MoesquH.a. 
lWdrigues Liip.a, Leão Velloso, Manuel Mt0nja•<!.im, :Heitor de 
Souza, A:mrem .Furtado, Samp'áio·-corrêa. Nican1. r Nasci-

. mcnto, Paulo . IFronlin, M~nrles Tava,.~5. 'Themistocies· de 
:.\lmeifia, H~lmjro .R-:~;;a, :.1aurlci.• de 1.:icer1fa, Alberitino 
Dt•tunmond, Silveira . Brum, Ametico Lopes, Gomes Lima, 
:!'.an1ulpho de Magalhães, . Odilon de Andrade. FranciSt.o · 
Bressane, \Fausto Ferraz, Moreira Bran<lão, Raul Sá, ;Alapr 

· Prata, Ed(!!ardo da Cunha, Car!os· Garcia, F~rreira · Braga, 
Cincin:lf.o ·Braga, Jost~ Roberto, Barros Penteado, Palmeira 
Ripper, José Lobo, João -de Faria, Sampaio . :\'.ida1, Carlos 
de· Campo~. ·A1'res da Silva, Olegario Pinto, Pereira Leite, , 

.. Luiz Xavier. Luiz Bartholomeu, João Pernelta; Eugenio" 
. _ e~- Tal. li ':' ~ · 
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:Müller, _'\.lvar~ Baptlsta, Jo.ão Simplicio, A.úgusto ·P.estana. 
·Marcal de Escobar, Dctavio Roeba, Barbosa., Gonçalves e Car..:. 
los iMaximilialllo ...(87). · · · · · 

Abre-se a sessão. 
. ··'-

. · O. Sr. Jnvenal Lamartine {.2° Secretario) procetle á lei
t-ura oa acta da sessão .anterior, a qual é, . sem observações, 

· appro·vada .. · 

O S:r.. Presidente: ,........, Passa:-se á leitura <:10 e:x:v~ente. 

O SF. J:nJiade 'Be~eria (fº S~~reta'rio). p~Ô~~di á• leitur~ 
do segumte . . . . . . · · 

EXPEbmNTE 

O'fficios-: : . · ·'.· .. :. 
',;; ;·! .. E:Pno ~ :: sr i . Julio -Bueno . :~randáo; 'iiiu$tre Pré~itielit~· ~f ' 

. Camara dos &s. De:Putados - Tendo sido reconhecido e pro- . 
clamado Senador pelo Estado do Rio· Grande ~o SuJ; venho,· · · 
em ob'edieneia ao § &> d-o art. · :i6. da Constituição Federal, . 
apresentar á Camara .dos Srs: Dei>utados a. renuncià de .meq. .· 

·· mandato -de Deputàdo pelo i º districfu eleitoral do Estado' 
supra referido. , . · 

Aproveito a opportunida_de para agradecer ·à V .. Ex .. e <1j : 
. Ca.Iµara dos Srs_. Deputados as gentilezas ·que se!IlP..re · .ro.e 
dispens~r~ni · e :Párá apresentar-1hes o.s protesto$ de meu niai~ 
J;lrofundo reconhecimento. · · 
. ~ :Rio d~ .i:a:neiro, 1 de jUD.bo de 1920 .. -.:.,. Joao :Vespu.cio a~ 
(ii-br~. ~ Silva . , __, -Inteirada, providenciando.;;.se sobre o pre~· 
enchimento .da vaga.. · · · . ·. 
. .··Da M~têrio da ·Viacão e ··Obras Publicas,- de: 2~ do !µe~, 
firido; enviando o requerimento erii Qtie ·Jo$é.Hérmid'à,".offfoíâ1.;;. 
opl:lfario- ·de ·41" éHisse ·da· turma de alvenària' da ' residencia de 
Santâ.. Crtlz; da 5• divisão ·da Estrada ·da :F.e:ero Central . i:ta . 
Brasil, .\P$. um _anno de Iic~ça. '.'""""" A' . ,QpmmiSsãp de Pe-
tições · e.Pod:eres.: · · · 

~ ~ 

. · .: ·juízo ·Municipal do termo dé Poços dé. Caldàs: . em 28 ·Je · 
maio: de· :1920. · . · . .. . . · · ~ 

. . . .- Exmo . . Sr. Dr. i.°. Secretario ·da· ·camarà 'dos ·Deputados . 
. F~érâês .....,...···Rio · ·de ·Janefró ...!..;, Inelu§Q . remétto a V . . ~:. 
CÕP~. do terttio da audiencia des.te j-uizo, de hontem: dg_tada,..,; 

' 11a.:· qual. o Sr. Dr. Alexandre Silvial).o Brandão;, pro:i:nçtoi: ode . 
· jüstíca desta: càri1:ri'ca; '. re@erau fosse cons!gnado .:um : . voto · · 
_de·. -prof-nnda. pezár, . pe1o iDJausto . fâllecimen~ d'o . illt,iStre · 

.. - ~'.homem' político;· nota.vel · advp~i:l9_ ~ l:lrilhant~ µ-ibl.lpõ · r>r.· 
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SESSÃO EM i DE JUNHO DE rn20 

Astol,pho Dutra. Nicaeio, representante doo. .Estàdo de Minas · 
Geraes. na Oamara. . dos Deputados federaes; votO . de pezai-
este ao qual este juizo se associa. . . . . : . . . __. 
· · Prevaleco-me da opportw.tidada pará apresenta'..'.' à V. E:t.; 

. os meus protestos de estima e :respeitosa consideraçã.õ, . 
. · ~~ude e ·fraternidade. ,......., Francisco <te P~ula SaÚes, juiz 
muxµc1pal;- · . . . · 

cópi~ ·d-0 túmp Ja audier;icia do : É:Ímo. sr. í>r .. juiz. :inú"' 
nicipal, em yinte e oito de maio de mil novecentos e vint& 

. . . 

. . . Atidien~ia '. <lo .. Dr - . juiz . munfoipal.. e:qi vin:~ . e. dito de 
maio · !1e mu.. noveqentps .e vinte -:- .o· juiz . municipal, doütor 
Francisco de ·Paula Salles; o escriv~; R,educiDó ·Pinto, ~ 
~.erta a audienoia ás dpze hórãs, ao toque de cámp~nha. 
~om.i:>áréc~u-- , o· dootor .Alexaridre SilViauo· Grandão;. promotol" 
oe just!cà, é disse 9Ue; . s~:iido est~ . à primeir,à · · àU:díenCia jJ.U.~ . 
se realiza após o mfuusto fallecunento do . 1llustre hon:lem 
;puplico, ·n~tavel advogad.o e brilhant-e .tribuno doutor ,Astblpho 

. Dutra Nicacio, -repr;esentante do Estado de :Minas Geraes · na 
Cainara .. dos Deputados . federàes, de. que :era digrio" Presi-

. dente, .req:uerfa: se consignas.se nos :i:irotocôllos das aodiencia.s 
deste j·uizo_ um voto de profundo pezar -e de · füteitsa maguil~ 
como preito,· de justa nomenagem . á .memoria -do . grànde 
mortb; .qne ero . tod,"Os o~s postos que occupou, dignificando'"'os, 

, ~e~pre ~ollooou. !lm ~-r~levo ~rante a ~al}~o a cu.ltur~, a i~-
. telllgenc1a . e o patriotismo do ·:povo mineiro. Requeria mais 
que:, .se ofiiciasse, dando conhecimento desta . .homenagem, ã 
familia enfütâda,. ao Exni0: • . Sr . . Dr .. Presidente do Estad.o e 
á Mesâ. .. dã Camara dos . Deputados .féderaes. O que ouyi~o 
pelo· juiZ, ,por.. elle . foi <iito que se associava-á. ju'sta demons
traç.ão -de ~zâr. pelo ":fallecimento do eminente brasileiro dou-: 
tor. A.Stolpho .Du.tra Ni~cib; . mandando que . fosse . consignado 
nos :P.ro.tocollos das audiencias o voto de pezar, determinando 
mais.' que f'ossem dirigidos os officios, conforme reqµereu o · 

" nobre·. orgão, da 'jtistic.a estadual. !':{a.d~ mais havendo. a tra
târ-:se; :triàndoq o. senhor juiz encerrar a .audiência. . . Eu, . Re
duciriti Pinto; · escrivão, o escre'VL - (ABsignad-os) Fl'ané.isco 
de Paula Salles. - A. Sílviano Brandão . ·-: Olavó Horta 
Dr.ummond. -:-- Fa.bio '.I'eixeira ·Coelho. - José de Â~.meida . 
Prâtá. · .Nada màis se continha em o dito termo de audiencia, 
do . qual e:rlrahi esta cópia, . cónferi coin. o original,. do que 
dou fé .• ·Poço de Caldas, · 2& ·-de maio d-e· i 920. ~ O eseriv~o~ 
Reditei:âo Pinto,-.. ~ Inteirada . .' 

Dcf. Sr.. Alvaro · Miguez de Mello, director gerente dâ 
Cómjfa:nbia Naeforial de Seguros Operários, dre 3Ufu m& fi.A'"'. . •. 
do, enviando ·os conceitos ·emittidos pelo seu cànsuUot jurí-

. · dico . . sobre alguns·. defoitos .. :QJUantG· á . applicação. da .. lei . nu
m~ero .. S.-724; ::de ;15 . de .Janeir() . .de· f9t9 e Se'\1 : regulámento. ~ 
~· . l(',_<rP.!!!i.§§!Q E~peci~ d.é ~e~-slMã.Q · S9~íaL. · 
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ANNA.ES D.~· CAMARA ·' 

. Do Sr. Francisco Etienne Déssàune, presidente da As-
scmbléa .. Estadual .do Espirilo Santo, enviando documentos 
sobre a dualidade 'de. governos' no mesmo Estado. - A' Com-:.· 

. '.missão de Constituicã~· e Justiça. 
Telégrammas: . 

" - Curityi}a, 29' - - 'CÚmpro. :doloroso <leveir. ~esent~ a · .. 
C~mara Srs,_ Deput.ados·_exprei;sões pezar do meu Governo ··e 

. ,mmhas -p.ess~almente p~lo · faUecíme~to Exmo. Dr. Askllpb() 
Dutra. que . vmha presidindo trabalibos dessa Cama.ra. - Mu-
nhoz ·tta· R.ocha., Presidente Estado Paraná. - · Int.eirad~ • · . 

Ceará, XÍ ~~· .. Rogo_ presado: ainigo SeJa.:iIÍt.erpreté perante 
. banmtda . .p:nne1ra <le meu sentimento à'e p.roftindo pezar. pelo 
· fall~imei:itO . do ~minente ,. politieo. Deputado .A.stalpho . Dutra. 
-~João TkOmé. - Inteirada.; · · . · · ·· ·. 
· · ·Manáos, 25 ~- Pessôa.:V. Ex. e apresentô ca.roara Dépu..: .. 

: ta-dos: condolencias !allecimenw nr; .A.sto&pht) Dútra._ """"7· Al- · 
ca,,itara· Bacellar, Governador. ;Inte_irada •. · . · : · , 

Muquy, 29 . - Temos subida honra oommU:nicar V. · Ex:~ 
· .haver Gamara. Muineipal votado .unanimemente mocão aooio 
solidariedade Goyerno legal Estado Nestor·, Gomes. Attencfosas .· · 

. saudações. -.·Geraldo Viarina; presidente. - Francisco F:o-r- · 
tuna.to, vice~presidente~ :..... Inteirada. . .. ·· · 

~ , · Victoria, 31 ~ Tenho honra ~o~uniear V. _Ex.· que a 
Camara. Munic~pal de . 'Cariácica. ·ma.n~em..:ae solidariá com o 
Governu do coronel Nestor. Gomes. =-- . Walfredo Paiva,~ pr~ ... 
sidente da. Camara.- - Inteir3oa. · 

Santa. Leopoldina; 3i · ....:.. . ASseg<Íramos V. EK. · inteira 
. solidariedade nosso· · municip.io dom ·coronel 1'ilestor · Gomes; 
. · :unico candidato legitii:namente eleito pelo -povo nosso Es- .. 
.• tado cujo governo a.p9ia.tnos. Saudações. - Fra~co .. ,Al.- . 
: fredo Ve1'alset, .. prefeito municipal. - José Reisen, pre-
. · si-Oenté · Camara. -""- Francisco Pimentel e Mari.o Ribeiro, ve- · . 
. readores. '- Inteira.da.. . . . . 

. Santa· Cru.Z (Espírito Santo), Ji - Rea:ffirm!) ·V. Ex. , 
. estar e5ta Gamara. .Municipal ·solidaria GOverno coronel Nes-
. tOr · Gomes·. Sau<iações eoroeaes. - José. Lamego, presidente · 
Camara •. - Infoirada; · · . . . . · · · . 

. :, ·. o. Sr; ~~sidente · - ·Está finda -~ leitura do · expediente. 

• · (J' Sr .. Octaeilio de Albn~erque (pela o'rdem.) _:_ Sr. 'Pre- · 
sí(jehte, tenho a honra .. de· env)ar á Mesa, para. que tenha ·o 
-Oestitio convenie.nte, ·o· requerim~nt-0 - de Theod'Qro de Oli-

. veira· <Guedes. . . . 
.. · Vem . á 3-Iesa, é lido e enviado á. Oommissão de Finan-

ças- o. seg,iinte . _ . · .. . . , . . . . . . · . 
·• ·· ·· .Re<iÜ'erimentó d.e Theod:or·o · dé Oliveira. Guedes.,.: ·furriel; 
: -veterano da· .guerra' -do -· Paraguay, lJ'El(lindo melhoria. de re-
forma. . . 



Chara dos Oepltados • lm(l'"esso em 22/00/2015 11:56 · Página 8 de45 

.; .. . .~ ...... , . . .. ~ . 

. . . · .. 

JÚNllO DE i920 
.. ~ . 

O Sr. Presidente ..:.:.. Acha-sé .sobre a mesa .um requeri~ .' 
mento que· vae ser lid'l. · ' 

REQtJ.ERJ:MENTO 

· É' lido, apoiado, e posto em. d~~cmssão o seguinte 
Requ_eiro que ·o projoolo D. .' 688, de i919, · que se a.ena. 

sobre · a mesa prompt.o a entrar p:fra. -:.. ordem do dia. vo~te : 
á Commíssão de Finanças, para _que. esta tome -novamente 
conhecimento· das emendas · do Senado. _ . 
· Sala. das sessões; 31 de maio de 1920 . . --. Vicente Pira- · 

gi'l:Je. . • · · 
. :· . EncéITada: e adiada à votação . . 

. . : ·.o sr. -Presidente ...,..... C<>ntinua~ão da discussão do seguinte . ' 
requerimentõ ·of!erecido na sessão de 28 do corrente .peh.i 
Sr. Mauricfo de Lacerda. · · · · · · · 
. . . · Requeiro que, pelo intermedio dâ Me:ia, o Governo in...: 
.forme eom UJ'.geooia, quaes as providencias dadas, par'ai ga
rantir a ·vida .dos estudantes ' e . o funccionamento ·das escolas 
superiores :da Baltia; . <iesde quand-0 teve noticia· official de:.:.-

.. ses · f;,lctos, em que· termos, · por intermedio de quem e quae.; 
as medidas tomadas para apurar . a. eulpa dos responsaveis 
naquelles: degradante& factos e odiosos· crimes. . 

· . ·O Sr. Mauricio de Lacerda _:_ Por um i~fortunio pe!'iso-al, 
Sr; Presidente, dei:x:ei de comparecer .á sessão .de hontem, em 
que me· devia respondér, .'com a sua habitual galhardia e gen
tileza, o honrado leader da maioria·." . Desse facto dei, parti
éularmente, corrimunicação a s. E.i::., pedíndo . as minhas 
mafores escusas. Hoje, porém, li o discurso -de S. Ex. e as 

. concfüsões ·.a que éhe~ou quel" sobre· o req~erimento rel!l--tivo 
aos successos ôa Bahia, quer· sobre os dous outros que tive a 
honra de subme~er â consideração da Casa. · 

º · ·. No que toca. aos successos da Bahia, Sr. Presidente, devo, 
com a lealdade com que sempre uso terçar com os meus e.on":' 
tendores, dize.r que realmente. as providencias tomadas peio 
Governo pelo menos não forain as do silencio · que lhe attri-
buia. . . · · · 

Isso ficou claramente demonstrado dos documentos que o 
honrado leadar da maicria produziu, o que, entretanto, não 
prejudica o meu pronun&iamento sustentando o pedido ue ín ... 
formações -·visto como solicitando taes informações só tive co
nhecímento de semelhantes documentos depois que o honrado 

·· Deputado .occupou a tribuna. A presump~o. portanto, de ba-~ 
ver inercia e silencio era digna de ser formulàda. Já decc~·

. rera o praio . de cincó dias sem qualquer pronunciamento do 
. Governo ameaçando essa pbase dilatar-se para, talvez, operar 

no sentido de--. offerecer depoi~ os celebres factos co~su-
mados... . · 
.' ' • . . · .. ' .,·. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 22/00/2015 11:56+ Pág ina 10 de 45 

~· · O. Si.: .~Qs ·nE CAW?os ~. Houve .publÍcacio ífa · àespi'."' · ~ 
chos ·pela lmprensa;. · · . · . · -:_ · · · - · · · · · · · · 

. O S'tt:. l\fAoor~ro pE 4çWl>A.'-= ().bserva o nobre D~tmtado 
que houv:.e pubhcaçao de ·despachos: pela imprensa. S. Ex. 
neste ponto labora, em um eq~üvooo: o despacho do comman- ' 
~an~e. i~t-~rin_Q ·.<i~· regi&o..·'fl~ Wl,hi~l' s.ó foi. publiça,.do no jornal 
a A_ o.ite nq d1~ ~W que 'tm:Q.a oçcqp~d!) -~ triht.m?-, _ ist() é, }}oras 
depois que. tmha· fallado: · - .. · · · . · ·· · .. · 

.·.. ' : 9 $'R. ~q-s I!F]' Q~pos ~.' ~ na ve.spera houve uma no~ 
off1c1~l sobre o assumpto,. .. .. . . .. . ·· .. · , . 

. · . O ~JL M:..o\:muc10 DE .LACERDA ;;;....:.. A nota a qile se ~fere o 
.honrado .Deputado, nem narrava as occor!'encias, apenas, dáva. 
a en~ender que' o Govern~ ·m~fü1,ra próqeder .a. quaiqµer. in.:. · 
querito e, procedendo assrm, julgaya ter dado as providencias 
que eram !lo s.eu de~er. · · 
. ':. ·: :de'_ ~ort~ -~~''<')_: di~~ur$9 tinha ·to(}o 9 ºªpim~µto e •.~ in'"' . _ =~~ª~:~~ ~~. s~n.ti~~ · generico da Rª~iW1W,, ~ª j11sti!i~avà, qa 

". VeiamÕ!i e.amo o. Governo .respondeu . a éssa. interpellação 
nos outras . pontos,;;. Quanto : á preliminar, justifico . qiie: · ella se 
õésse ~Qs·termos a qut;i acabo de· i'efenir. Di$Se o honrado.re~ 

- presentante :da maioria, com .muita· propriedade, que não· se 
tratava ((e uma: questílo de classe. Qllém, entretanto, primeir<> 
affirmou ·isto da· ·tribuna ·fui• eu. proprio. Não acred~to; · e epn..;. 
·tinúo a · affirmar,. que o E:irereito preste ~ão forte a attenta-
. dos '·dessa• ·:oatu~~za; · ~as ·-quem. i;ie· ·· eucarregou de ar11astar a 
q-o.estã9•pa~a esse:terrep.o escoITegadio,' falsó· e per.igoso foram 
o ,:v~oprfo':·i~ader .. da. ,maioria e o Deput.ade, ·o mais intimo d9 
Srt-Pre:oiqente da RepW.liea, nos·.seus apartes que li no Diario 
do· 00.'Tf(/'t'~SO. > ... · . . . · . ' 

-·e ' Q flÓ.p.r:i~~ ~qàer, eom.9 µm tri;ms~~~.sor apenª~' pr9d.~~i'!l 
pe!~lit~ 11· C_a.~~.fà · -~s · <le§lp~eÃO~ Ç9. ººm~anda~te mt~rmo 4:r. 
regiiiO. · · · · ~ · . 

• Por ·esses despachos. ~ta-se a ver que ~:x::iste. elementos , 
<rn~ !ilv~;- ·~Il.vol.vi<ti'>~ · ~ séptinqo,:~e . que ~s!ão envo~v.~dos. n.a. · 
~~.s .. tio . bahi~n. !!_,;_ · p reten~~IP fugi.r .. q;i. ap. u'.!'.'ac~ d. a sq.~. r~po. J1,
S,!lqfljp~®,' ii:tira.1}.dp .1); ~rcjto :JJ.P. ~am~o 4,0s s~u~ cr~mes. . . . 

·E. qÚem 'em Iogar _de Óbservar a ~sses officiaés ~ com,. 
maru!Bntes "qUe · tendene1osa.mente •. ·deSYll'tuam ·a auestã.o por 
essa f..óvroa e· perigosamente a· collocam nesta ordem _de con
ceitos~ qilem· ~ togar :de Jazer a- ob~r:vação como era •. dever 
cu~ial de um ·aowerno, ao· contraria~ os au~ma. é o propi,-io 
GOve.t>n.0. Pois não .,é·@ Governo quem .encampa de certo modo 

, idtifoomaÇão do co:inmandante. da região• . • · · . 
· · . · · ''. 't> $~; C~o.$. biJiAM:P.o~ ._,.:.·, O 1Joverµ9 apres.ent,o:u sobr.~ 
: : ~ ~ r~W.eTjpieµtci q.~, V :'J~l~. ·~s Jl;l.f,Prmacpes ·.qp.e t:iI).ha, ~.com-~ 

,: . p~daS, ~~ell~§ ~~spa~;ti.oe: !3ID\qu~ .Cl.?-Y~· grq~n~ .. te.,,.npnan.".'.' 
:< ·•" ·~·íé's! pa:ra:·sêrem apllrada:s com r1~:or as· respcnsab1!~dades .por 
i:h,2~~yeri~. e~~tentes:. · · ,, ·: 
.::::::: · . ~-·~ '.~: ~:~: . . 
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·, . ' . 
' SÊSSÃÓ EM 1 DE Jt'NI!O DE 1920 ·.-· 

. - . 9 $~, '1\-µPRICIO DE ;LACERDA -:- . •• ."~izendo, ·o cirie. ~na di~ ? . . 
Fo1 Jl).e&q.o -. .a\ém do que era perrqit~ido ao . Gover.no ~eferir, · 
do que µie-narravam os despachos, dizendo que existiam cul
pados de ~ e· outro lado, ctizendo que s& vae apurar a culpa 
desses . responsaveis .e que já: ha: 'designado· um official para 
eoJ:!lm~npa.r, co~ ~l}.!l notavel insuspe~ção· - que;- de' publico, 
se aeclal"a - a reg1ao da Bahia (Je · fórm~ l'l.-se poder chegar ·a 
um resultado não iqi.Iinado de tendencioso. · . . 
-·': : Sobre ~sta 'p#te; 'Sr. Presíd.ente, da_ substituiç~o <lo 
~omW,~P.qaJ;lt8 . tia.:. gqa_ri:~iÇ~o da Ba.l}ia, .. dlsfa~aQ.a . c~in o :Pra;.. · 
·enchimento dia mter1mdade · do aetual.Comma.n:dante da re
gião, ·.pefQ effectivó <!'llê 'é ·o general .A:ché. o: Governo s6 me
r~ce · l!>t;-Yq.i:e~, s~ · peip .qu~ pud_e~e· . ., ;:;:;npletar · sua provi~en
c~a · q'4atrt~n~o _o (}Ç.mman<:l~nte 1nt~rmo ·que ·pe~a · su~ ~rma
nenefa· ··era : tão mcon~mente que· · ·se" mamfestando uma 
gfan<le ê±plosã:ó de indí5ciplina não póuâe contel-a, pro
vando que a.o menos esses soldados· da. região elle não cóm-
IÍranãa:' · , -.; .. · _. · ·· · · · 

· ·' · ~c~eàito . que esse officia( assim re:tponsayel · ipielos 
succés.SOs·. em que estiveram ''envolvidos seus . soldados, sêrã o 
primeiro, como Jllilitar . brieso, a pedir um:- eonsellic» ;;iára" se 
Ju!!.tii~!'~ d;i; ·'SUSl)'eicãe, d~ ·sua solidariedade, eonnivenêia oa 
incifa.mento á desordem.· Não basta collo~a:t · o genéra.l 'Aché 
na. chefiq; da região . .. E' preciso que e commanda.nte ·daque1la 
região, · QU.ai:idà sà deram os suecessos, prove câ})altnente que 
nelles~ .não 'í'teve ccomi_iveneia. nem ' eom enes· matiife~ou 11soli
din'redadie:: Mas, ·quem ~vem ·prejudiear 'esse·~·oo:mmandantej? 
E' o proprio Governo, publicando os d'espacfüos. "Quênl' ' Vem 
auastar a ·. questão :par.a o. terreno m-i~itar; de cl~~e; _onde 
~~:Qgúe~ :~ ·~1Tó6()l1 ~ ._ nem os e.st\ldantes qu~n-40 px:otes~
'\f.a!ll, n~:i;n ·9S:; ·J~~naes qµal;l4o della. tr~tatam,, ~em -o ~eu ~ro
l.Pl'.10 dl~u-cso ? Q:u.em · a collocou, n,esse terreno fo~ o- oom
n,iànqànt~: '.ql,),e, ~m9o:r;a .sabendo ser: ·o Governo J:'es:po!J.~~yel 
pela: desordem, -:para: pu~~~""ª• ~~r-~ ;que respqnder, ~Q m,m1mo, 
:pela fal~ de. prov.idene1as iin!l\ed1_a.~s ~i:> )ogar onde . <?CCOr-
reú' o factd. . ,. · ' .. · ' · · · · · - · · 
. ·. ' :As~hri ·· procedendo, · aquelle . commandante · perturl>o11 o 

seguimento. do ·inCfuerito, levand.o-o para· ·a terreno das I:)ai-
':x'.ões perigosas e de ' sempre. · · · ·. · · · · · · ~ · . 

. . :: .'~N!i:ó. ·o-aso· affirmar; · mas parece - o honrado Deputado 
está ·l)l':'esente: ~ .que o Governo, disse que os acontecimentos. 
·D~t;i'a~s 'P.'ei9s te!esram:ipas. dos es~da-ntes .~ !1a ·Con.grega-0ão 
~-. ~ul4;ide ~alp:µia ' . P.º4~m. ~~r . ccm.tr.~v:~_r,t~(t9s . pelo. tele
·grawma ·ao oommand,ante mter1.no qa, i:eID.ao, ,-e, P~~uz.m<Io 
esse tel~gramma, ou· não leu, ou desde que, o Pro.d~µ f:e.qi 
de 'fazer' ·urria.; ·restiic~6, porqúe 6 t~Iegra,mnja ·<1<>.' éon:tman
dante da região é .rim:"pre..:.julgaménto. d'o i!iq'\l:érito. O CQril
rnandante, desde já, de.clara· crue 6 falsa a informacão ~ uma · 
~fas par.tes, qµe as noticias não são v.erdadeir~ e que ve:o ba 
~-~1~~~~~s' ~,~~QY' : . .. -" ... ·;·: .. ,. · · · , · '. 

· e.. S®.. (kw:.os, ·~E c C.'\MPQS + . 0- . Goy,erno .nãQ 'Podia dei
xar. de · Jl~rmitfir, i:para satisfazer ao reqiuerimentd urgente 
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. de inform:i~s .de V. EiX.·;, ·que o leader da· ~io~iâ tróu
/ xesse ao conhecimento .da Camara· to9os os do.cumentos gue 

· ".' encontrou a ·~espeito, mas· não . . se. p ronunciou sobre elles. · · · 
" . . o SR.. MAUIUCIO·~· DE LACERDA. .;..;_ Diz o ni>hre Deputado 

que o Governo ·não se · pronunciou sobre .esses . documentos ..• 
. O Sa çAru.os 'DE CAM:?Os - · Pronunciar-se-iha · ~ppórtti-

nameute, pela fórrna r egular . . · _ · ... 
· · o SR. M.Auroc~o DE I.iACERnl\. - . De .sorte que. das -entre
linhas .do discurso dé V. Et. o que se patenreia. · é o se
guinte (vamos nos ·entender) : -0 Governo recebe informaoões 
· das congregações, vamos dizer tambem - dos. estudantes, e, 
<ie outro la-do, receô:&- informaeões do coromandante da- re- _ 
'gião; dos . officiaes envolvidos no incidente. ·· Tonia-as de uns 
e não . de '.outros, abre ínquerito ·e punirá igualmente ·os 
regponsàvei~; com â' prova· -só de. um' lad~ . ouvindo só uma · .. 
parte. . . . : . " · .~ .. 

. '\ . o SR. PEDRO LA.Go É o leil.àer só ·tr.ãz ao conheci.: 
.: !l1énto da Camara OS· teiegraõimas -dQ commandante da. re.:. 

. gião! ·.deil:angO-· de . pa.~te -os -do ~or.Po <J,ocente da ~aeuldad_e _da. 
· . Bahia e dos .estudantes. . . . . _ . . . -.. .. · 

O SR. CABLos DE • CAM'.Pos - O orador j·á. ha.via traíido . a 
versãQ dos estudantes. . . . . • . . "' : 

· o ·sa. Psnào · i:.Aoo - · Não tro\Jx.e · absolutaménte • .' · · · · 
~ Sa CAIU.os DE ~POs ......:.. -O.· ~verno· . n:ã:o · iem· do

cumento ou inQ'llerito partido. das con.g're~ções, nem dos ês-
. . tudantes da Bahia. :- -· · 

. . o SR.. PEDRO LAGO - o ~Governo não .teni,.' mas v: Ex. 
leu a re~osta. do eomman.daute do distrfoto da Bahia. V. Ex., 
leu ainda a resposta. do .Preiiidente õa Republica. aos dire
ctores <ias faculdades da Bahia;. mas não se-· dignou de lêr, 
para que a -Oamara pudesse julgar, os telegrammaA em que as 
congregações faziam as suas <l}leixas. · -_ . · . . . . ' . 
. . . o Sa CARLOS DE ÜAMl;'IOS - Ainda que V. Ex. queira 
attribuir-se ·qualquer responsabilidade como elemento con-

; trario · _aos estudantes da. Bahia, .·eu declin_o dessa respônsabi
~ lidsde, ·não a acceito; limito-me a. eropõr ·os· .factos~ 
. . 0 SR. ·PEDRO !J..Go - Nãó se trata. da resilcnsabili~ade de: 

V. Ex., ·mas do esclarecimento do facto perante· a .Càmal'a. 
o s~ MAURlCIO DE LAciRD.(::....... J?o.s. apar~s trooad~S' pelm1 

. nobres Deputados resulta um·· subsidio pr!'lc1oso . para escla* 
- ., .l'eeer ainda o pen~mento do Governo ._ . . . ... . 
. ,,. . o 'honrado leader da. maforia trouxe ao . conheeunento dá.. 
· Camara só o de11paeho de uma das partes •• ; . 

: . ;. . , O sR. P~Rá.. iAo; . ....:= · Apoiado. , l · - . 

. ·O sa. · c.Aro::Os DÉ ÜA.MPos · :-- . •• ·~' tro11Xe os · unleos do-
. : . .oUlllentos ·que -existiam, em caraetet' informs.~ivo, no · poder 

· . · da,s repa.rtiQ!jes competentes: Não_ exis~, . ~rtanto, nem ~ 
·~ ~ -
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. . ·" .- . . . \ ' . . -. . .· , ·.· 
telegramma . {lo fisca.r do Governo junto. á _Faculdade da Ba- -
hia, ne1n os da congregação bahiana e ao Ministro do Inte
rior, n~m tão pouco o · (!.os estudantes ao Presidente da Repu-
bltca a respeiw ·dos suecesS-Os. , • - . -· · .' 

o· sn.. CAftt.o.s 9.~ . CAM:Ptls {d.i#IJi'JUli>-ie · tio Sr. Pedrro 
LQIJ!J )' · - V. Ex., que é defetisqr da Faculdade da Bahia, tem 
-0s inqueritos pl'ocedidos nessa faculdade? Conhece esses in-
queritos? · · 

· O SR._ PEDRO LAGó _._ Conheço-os • 
. "' .. "· ; .. - - .. - . - _., ,. .. . 
· ·O $a. · CA:R.Los· DE Ci~IPos - Onde estão as .cópias ! 
. o SR... PEDRÓ iAGo _: Nas · mãos do commanda.Iite da. re-

gião:· · . · . ' · , . · 
0 S~ C..ÚU:.o_~· DB ·CAMPos ..- Portanto não estã.o aqui • 

. . ô:~· PEDRO LAGO _;_ Logo, o Governo podia. conhecel-os. 
--ó' -SR. · - ~~JCAl-i'OR . NASCIMENTo ..:....:- Logo, . a-~ conclusão é 

maior: estão-: ·nas ínãos do Governo, porque estão nas mãos 
do repr.esentante do Governo. · . · _ • . . . · · 

· O sR. PEDoo -LAGÔ - Isso resulta dos propl'ios · des-
pachos. · · · . · · · . · · .__ · · 

. ': . ' . " . . \ . . ,,, ,,: 

O 811:: C.W.os DE CAMPos (ao orador) - Não ·desejô tn
teriomip.er . 'ª · V. Ex., · mas · devo dizer que isso resulta do 
proprio despaeho do commandante <la região, lamentando 
que muitas cousas . -Rão lhe fossem communicadas ~lo dire
·ctol' da .. Faculdade de Direito, a ponto · de dizer: «Só . agora 
-recebi o inquerit0>. Logo, 11ão estão aqui . 

. o SR. P:Bimo LAGO - _Si o commandante confessa que ·o 
direétor da. fOO'lll.dade l•he remettera o inquerito 'feito na
Ql:lel!ê.' estabelecimento, como póde elle chamar a si a igno
ranc1a.? 

0. Sij . CARLos DE· CAMPOS - 0 commandante disse que SÓ• 
mente. naquelle momento recebera o inquerito. 

· O.~- Sn~'. . ·M:Aua.1c10 DE LACERDA _, Dizia eu, Sr. Presidente, 
que Cí' Subsidio da discussão é precioso - entenda·se - em 
:um ponto -de vista: é ,que de todo o. discurso d() honrado 
leader da m_aioria ·como que se desprendo um perfume de con
nivencia, UIÍl ehei!'O de 00.roplioidade - do Governo eom OS 

· aetos, gestos e palávras do commandanLe da região. . • . · 
· . .. O SR. CARLos -~E C\MPos - Não ·apoiado; -Oeve ser pre-

cisamente. J:> contrano.. ' . . '.' 
.- --: .. O SR. MduR~Cio_ DE. LACERDA, - Ora, dessa primeira im

pressão dada pelo discurso de V. Ex. resulta. a minha pri
-meira : pergunta, e . é si o Governo, além de . exbibir os des-

- . paehos do ·ei:>mmanda.nte da região, os flotfül·logava.? O nobre, 
... leader ca;maiorill ~isse ,que n~Q~ ~' . . ~ . 
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..; -. O $.R. ÇAR~çis l)E ·. ÇAMPos -:-1 Não _~poiado. -~~ Çii~e que 
!\~~ ~ap1a s1 -~93::0,plogl!,va~: - · · : . · . · · , .· .· 

. . O que pos~o affirmar é que o juízo do G~verno sabr-e os 
· _ fM,tO,~ qepe?~e ga _· CO!lC~t.I-5.ão dos iJ;lQU.et!tos, _ ~Ue cqnst~tuem 

9. .un~c~ -:qiern· lega1 d.e· se · ch.egar ã· verdad~~ · · · · . 
· _Ó SR. ·MA1Íru~10 D~ LAcmmA ~ Di~s~'qi.re :fôra. apenas sup-

~.letivo de-provas~ EJUe_ se vão :fazendo. . . · - -.-- · 

-O SR. CÁ.RI.OS DE CAMPOS - Foi attendendo ao: que V. Ex. 
·-requereu.: _ ~ - cama~;i-._ . . . - . - . ,. w' 

- Ç> s~'. l\'l.\URICJIO DE LACERDA - · AgÕrà; porta~tO, ~ restri
e;cao <le que o Governo, pelo menos neste m:o:mento, .' não . 
ho~ologa · esse desl>acho, :ine satisfaz. • · _: · .. . . · - ·· 

I • • . •. - · · f. · I • .., • _• - . • • 

Quanto aos ·pormenores do que · esse despacho narra e do 
que ·I)!'II1rª:QJ Qs estudantes, -cer-tainente··OS nobres Deputados · 
pel~ Ba~ia, cçcp. 1> ~o~eciment-9 da questão ~e "\l'.. "Ex·. mesmo 
i::~~eçe· e qüe eu ~~~ ·:Po.ss.o· : ~~ ·nest~ ~~ci~im,~~.:)1~ó qe y~r 
·discutir os fac~.s e, na otcas1ao, s.erá uma· questiio · a 9esh~"". 
dar entre .o nobr.e le«eo.'ter da maioria e 'os · referitlos Depu·-
tai:fos. ; .. : · -:... · · ' : ... - ·.· · ;,. r:· 

'· o SR. CARLOS DE CAMPOS _:.. Não·· apoiado.· Nada: teilho a 
9eslin!ian· com os i1~usties Deputados· destá. ·ou càquella' cor-
liente 'bahiana a respeito do a:ssmnpto. .: '.. ~ ·· · < ·· · ,. · 

: r- - - - ' - ·. . . . . . - . • .• . .. . . . . • ; -,. ·:·o ·SR. MAURICIO D& LACERDA...;....'.; Entretanto,-, não nle tem · 
~iQo ·:pq~s.iver·contii>;.)1#. ~ riiinh~ ·· or~·çã8, · ~tj~rrotiipi~o. qµe· 
.:vei:lho -sendo pela d1scussao. entre V:. :l!lx. e .Q . nQbre Depu-
.tado :pela Bahia.. · · ·.. ,.,,..: .. ... ' · -· · · · · · .. ' ·· .. · · 

I ·~ ·•. . ' ~ ' ..., , ,. ; ; • ~ . , , . • • 

. .. Q S~. ÇARI.os DE CA~{P,0.$ -.,..- ~1'.0m~·tto.~~O. interNmP.~t' 
~~~~ : o ·niwr~ P,ep~~d~ •. · . .. : - . . · -'· --- ~ . · . -. _ . .- · · · 

O SR. MAu1uc10 DE LACERDA - Deve haver re:Umente en
tre. '.'\7.. ~x.··e . P·· '.!W:\?.l'~ ;Uep~tado ·J?ela. ~~li~a. q:m ~po1'to a li~ 
quidar. Quan!:,o-· aq in0,~dent~ .exµ s1; eµ çl,ss~ qqe I1ão · .s~ trq.-: 
tava de questao ce classe~ . ~ . 

! . ~{~~ .•. :· C.~~~ DE -CJ.MPP~ - ~git~. ~em... . 
.. ; . ô SR. · l\fAURICIO Dil L..\CEROA ~ P<r. que, ·sr. Presidente, 

·fac~ justica~ 1á : b,onorabilidad~; , do Exercito ·ê. ao propri_o · in..: 
stincto' de. ·consêrvacão· d:o·· ·Govei-nó, pars. não estar ahmen
taudo uina qriéstão 'de·· c1àsses ; "Mas não ' tenho duvida ·em·· di
:z.er gU~ a '.Y-~~ãP, entr.?- os -.µimt~~~~ 1 a qü~ fQf trazi~a: para 
esta ~sa.: nao ha. não houve aggressao nqs e~tµ~an,tes; h9µve 
sim euccessivas· aggressões e provoeacões destes cstud!!-nf.es 
ao& militares; .do · ttue - ·r~ultou _o iocident.e. ' · ' ' 

:-.- nesse. ineidénte; -- ha· for.çcisaxnente culpados, que teem 
. . uma·.rMponsabilidt=J.de -r.'e'ciprooa. o· Governo deve nhrir ÍDCJUG• 

: . :ri-tQ; não só. para• punir os mil ~res, no ·caso' envolvidos; · llOnl~ 
• ... para _punir os · pr oprlos estudantes, tambem ·nQ ' -oaso· e~i;?Cll ... 

:-.•idos: ··· '. 
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. 

O SR. CJ.ABLos Í)E CAM~os ~ Ahi, !'lo jurisdieção é estadua-1, 
eiµ m

1
· :_ll.{et.~~ ~é, ~age~~;." nã.ó s,e ent.~nc1e 49tri "o G9ver.Ilo · Fe~ 

~ef~ ._. . · -- . - -
· · . -.o SR. MAUR!cro DE LA.pERnA -.,. Quc:r ~iz!'lr· qu~ a soluc~~ 
traz1da ·pelo- Governo é ~:x:actamente a :Ple~te~da pela gua-,:-m,., 
ção êa Bahia; logo, tenho () diréito· de -conCluir qtie o Governo; 
demqra~gÇ! ··. _Ç.!~o gi~s ~m qizei:'. , ~s~ cous~ tão-. simples -
®.!H!? traf4va_ d.e . mik?. ~esor!Iem, e qne o ~xerciio rião estava: 
er.~lYid13 -~Q --. c~so,. -mas -a.penas o estavam. a.lgiú:is Iriilitar.es, 
com<:> e~tavam c1v.is; que ia, ser instaur.adér inquerito, para se 

. apura~ · 1:1µaes -erall!; de .. ps.rt,e a parte, QS culpa.dos --,- ·O µ o..:_ 
verno :fez de -um :argueiro :um cavalleiro, armou--uma tempes-: 
tade : em êopo de agua,: e sõmenté·ao seu si1en.cio' se -de've o 
ter. ::pas8~do - \i- • o~cU!!r~ncia', de simples niõqm~ . ~ªJºi~êm; 
~r.olo>-, · vamos dizer assim, -para o terrena das ag1tàç9e:s,-~as 
pos~i-veis explorações e especulações, da. e:x:ac~rbação de cl~s.:: 
~~$, ~lo\l pqr .. temg,r, ~µ -a~ - r~geb~r-~dei:x:a , _ - · - , -. -
- -, Q ~~-- ''eAw.-.9$'-J:l!" ~Mpqs'.~ o mxé ô si!encio'signifi~av~· 

_ e~~- ~r dQ -§PcY,e,f~R '~~~y~ a~~qo Ç-OWCI me· cµmpri!l, ·. se~ _ .fa-:-
.z~r. ~r.e .... ., _ . _ . _ 
· '. o_ : ~R''. MAlJRICIO DE LACERD~ - Casos ha !'!m que os ·Go...: 

1 vernos 'ilã9 podem silenciar, em que este .proceder ~ cõntra-: 
i~dicaµo.-·:· ' - -· • :_ - -. · · · -.- --· : · . 
-· · ~-- g ·$a. {1\JU,o;; D~ ~Q!' -:- Quer dizer.. o Governo é 
í~ft~ªr~~~o p9r .t?.+ - s~)~PQttldq, e co~~~T.Pª!Íº tambe1Il · ~uªI1~º 

. O Sa.. MAmqc;iQ nE l:..AcERDA ~ Por mini, invariavelmente 
ne~fe ~P~~pcj.ip p ·tenhp condei:pnado pela pifcumsta~i~ de 
ha,v~r silencia,qo. ~?.nenciou, ~ prQduúu a.· iw.P~ess~o de q'H~ 
sil&Íl.i!iáva po'r .. medo : ~a JnJarnição 'j:>abi~n~ ; . 'produzida es'sa 
impressão, incontinenti' · reágir'am·· os êstU{fantes. eqfondendó 
que· estavam ameacado·s pela classe -militar·. Foi. ou não foi ' asshp ? . . ' . . '. . - . - . . 
. · . .. . 

O SR. 94-!'TÀ)S ~Ê ·ÇA~Of? ~ Não ~po-i:tdo. - - · 
q, SR.. ~unrcro pE t4c~i;_o.-. -:- Quem O. culpaqo d~s~a ~~"". 

pr~ssao smao o Governo, nao dizendo · logo quaes as provi-· 
dencias que tinhq. qªg(l -~ f.ll.l~es os l~tn*s PQ , f~9~0 ? : · 

d 
.. J~ ESJl. C~P!3 HJ!l CAMP.Ps - In.cqrre~i~ e~tã,Q nª pensura 

e )( ·, . :t. m~smQ . . 
o Sn. 1\fATJnlCIO DE LACERDA ......., P.etdão; V. Ex. nãq m~ 

empreste essa idéa porque desde o prjncipio peçó !iue· o qq~ 
'\'erno falle. . .-- ·· · · · " · " •" · · ·' · · · · 

·· ·
1
'-0 :sr.b-;,P~~::i pE q~os - E <w.an4~ o (iQY~r:!!º f~llP: _ ~ 

ma rece J,..O. - - · - · · • · : . 
-.-. o ' sil: "M~uRICIO DE LACERDA - Quando o Governo f~ll~ 

pão é mal recebido : é entenÇido no qne diz, discúHdO ·e éri-.._ 
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ticado, applaú.dido, por uns e condemnado . por· outros confor-· 
me es,_tão ~u não de accõrdo co~ o que elle Ç-iz. _Quando o 
Govern!J nao falla de todo.; só se póde louvar si, na~- fallando 
elle foi prudente e previdente e evitou assim mais grave-a 

- suceessos; mas, na.hypothese, deixs.ndo de fallar,· em togar.de 
evitai-os, . .condimentou luctas de classes .é aggravcú um.a si..; 
~uação que- por si. mesma poderia nada valer. 

- Desde o Pl'in~Ípio Uniformemente digo: é -preciso- q~ o 
- · Qovemo falle; porque bastava uma palavra sua para deriniir -

a questão. Não. tenho duvida- em de~larar preliminarmente . 
·-0om o nobre Deputado que não eonheco os 'factns em seus 

-- .pormenores e aguardo-me para quando alguns dos represen-
. tantes bahianos quizer respc.nder nesta parte ao hónrado-
1.eadér da maioria, fazer então a minha analyse segura do as
stµnpto. ;N~o conh~ço os factos em suas minueias. ·Não posso· 
õ~er quem mente, quem exaggera, quem faz despachos. ten-
deneioSQs. ._- - · - -_ . · - . _ 

' . Quero, porém, acreditar provfaoriamente até prova em• 
contrario, na :palavra do Governo. Desde .que, porém, o Go
verno-não se d~fende, depois de- ter dito que era uma simples 

_ d!'lsordem e ter procurado proVidenCiar e de haver demorado 
cmoo dias em dizel-o, _determina : por essa sua demora uma. -
justa . impaciencia nos meios 'acàdemicos, nos meios univer..;. 
sitarios brasileiros e nos :prcprios elementos nacionalistas, a 
tal ponto .. que_ esses academicos se ilisurgiram contra o _ser-
viQO militar, acreditando que se tratava de uma solidariedade 

-de outros officiaes ·com os culpa:dl)s militares e de uma co;_ -
· \'ardia do Governo deante dessa -solidariedade, é claro ·que 
está fomentan!lo um melindroso dissídio. 
- O 'SR. CAru.os DE cA.r.n>os _:_ Não .. apoiado. - · 

" - O SR. MAUR1c~o DE ·LACERDA ~ Ora, Sr. Presidente, -cJie.;,,. 
gado a este nonto não- 'tenho duvida até ~m al;m1oar. a solução ao Governo, do honrado leader da maioria. · :. . . 
. Si não . se trata de questão de classe, si .. se tratá ~penas 

de , apurar as responsabilidades .de desorgeiros, ei.vis ou qi.m-.. 
tares, não resta. duvida alguma que a nao sel'... que de minha 
parte quizesse ·fazer uma qµestão ;:.de c~asse; que nãç- _quer~. 

_contra o Exercito, devo: acce1tar esse· alvitre de se- ver1f1carem 
as culpas e se punirem os responsaveis ... 

o SR. CAltLOS I>E CAMPOS ......,. Perfeitamente~ . - . . -o SR. MAURICIO DE 'LACERDA - ••• não só para defendel" 
de um lado os justos melindres dos militares, Q\:!-e se· acredi
tariam em jogo,· deante da. aecusação de tropehas, como de 
outro lado os justos melindres dos estudantes quando se dizem 
yjotimas das tropeli~s dos . militares. . -
- - Quem colloca o casó desta ma~ei;-a. uão está, fazenqo 
qudstão de classe, não está __ creando d1ff1culdades ~ Governo. 
não está procurando incomf:lat~JlizaH> com o :exero1to ou com 
amoci~e. -.. . ... 
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SESSÃO X::M 1 DI!. j~NI.,:0-DE 1920 

O SR~ C~o\RLOS DE. CAMPos - Fui e· primeiro a reconhecer · · . 
que V; EX. não o fazia. . 

o SR .. MAURICIC! 1?~ LACERDA - Quem ~e ineompatibilisa ou ' 
quem se mcompatib11Isou· pelo menos· ate essa declaração'! O 
proprio Governa. · · 

Foi eUe ·que não disse, quando era opportuno, essas sim
ples cousas que o illustre laader· veio dizer. Foi elle que não 
evitou, que os estudantes todos já tivessem protestado, que as 
ligas; naci<?~alistas d~ academiccs, que fazem a propaganda do 
~erv1ço m1htar, reagissem contra o mesmo como represalia á 
9.ttitude de uma parte da guarnii;:ã.o · bahiana. Foi elle que 
deixou que na Camara se fizessem interpellações sobre o seâ 
procedimento, sem dar qualquer esclarecimento e ainda no 
dia de sabbadc· obrigava. o honrado leader a ·andar atraz Jelles 
como quem anda a.traz da verdade fugidia. 

o SR. CA.RLt)S DE CAMPOS·- Não apoiado; aguardava de
cidir-se a ~oID;eacão do novo commandante da região. 

O Sn. MAurucro- DR LAc~RDA - Sr·. Presidente, onde a con
clusão do honrado Deputado é verdadeiramente pasmosa, e 
nhi faco justiça a. s. Ex., pois foi uma palavra ·oe ultima hora 
do Gôverno ao qual elle apoia que· lhe sacrificou a eoberen-
ciá, é quando. manda rejeitar os requerimentos. . -

Não ha _duvida nenhuma que o digno Deputado collocou 
a questão no passado. Perguntei sobre o que houve e S. EL 
veiu á. tribuna e informou: o mais.' que podia haver, si um 
desses requerimentos já. estava totalmente resppndido pelo 
~eu discurso, era o proprio autor, 11onsiderando-o prejudicado, 
até por um acto ,de gentileza de S. Ex., dizer: d>eante dlll!! 
informa~ões esse requerimento, como está redigido, já alcan
çou o seu objectivo e eu espero que o seu autor o retire.> 
Nunca pedir a rejeição,· porque parece h2ver o ,intuito de se 
darem as informacões pelo caminho da palavra, sempre Jumi-
nosa, do·representante de S. Paulo.... · 

o SR. CARLOS DE ÜA.i.'\iPOS - Bondade de V •. Ex. 
' o SR. M.füRICIO DE L.'1.CERDA _ .••• negando-as, entretanto, 
por esse caminho, que pôde.ser um atalho. trilha de sendeiro', 
de ca,ea, trilho de burros,· mas que é aqueUe por onde á oppo
si~ão, que é sosinha, é dado entrar - o dos requerimentos de 
informa<;ões. E isto, Sr. Presidente, aggravado com a cir- · 
cumstancia do honrado Deputado mandar negar o apoio a dous 
outros requerjmentos, um dos quaes de maneira inteíramente 
nova e, ao mesmo tempo, precipitada, como essa do caso da 
Bahia, e'Dl...que o presado collega sabia que poderia perfeita
mente aguardar, encerra.da a discussão, na votacão fazer-me 
um appello ou esperar que a minha propria conscienoia, dean.
te das suas informações e se conformando com elle.s ou achan
do'_ qut o requerímento tínha produzido seus fins, me inspi-
rasse à gesto de. retirai-~. · · 

· O SR. CARLOS DE CAMPoe - Aliás isto foi o QUe eu disse 
em roeu discunQ. · 
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. . o ' SR;-_ MA'uRICIO_ DE LACERDA. - .Determinada . ª · rejeição, 
" . sqa obrigado. à ·insistir !)ara qúe o Governo se defina. Então 

nao quer mais perguntas sobre a Bahia ? · 
: .. · · · ~~ 'Sa. .. -OAm.os DE! GAMPos ·- .Não apoiado. Refi'orto-me ao. 
que tllsse em meu thSctirso. · · · 

O Sn._ -MA.unÍcrn DE LACERDA -...:.. Agora, ·em tim outró ponto 
. ~m· ~tiê o-"J:i.onrado Deputado .não fói tambem muito feliz, é 
aque le sobre o l}onv:enió policial.de Buenos Aires. , 

· · · ei;o · actas. relatorios, no.tas. preliminares da convocação e 
-- peço o , ~ohve!l~º erp s~, que. já foi áss~@~do .. . _. ; 

O ·SR. C.o\.RLOS .. DE CA..\ll)()s ........., Não está. ultimado. 
· > .o SR; l\b.uruc10 :DE LACERDA - Não e~iá: uítiniado, entãt> 

·~ ajndá .nâç. · está a5sít.riado ? ·Como est~ .COil"Venio, éliti'étantci, 
não" re!stiltóu de riegociaÇãb "direé,ta . ~OOn :àS eiiancellàtias; más 
decorreµ de um congresso· · policiá!; que · fói pUblico, êin 
Buenos ,.Air.e~k c.ujas; actas ·estão-insertâs em L'ii Nacüm, cujas 
notas J>reli1rlinares Joràm div.u.Igadas nos jornaes daqui : •. 

Q $1't' C..'\RI>()S.,J!:S CA..'l\fl>os - Nem tu~~ íoi publicado. 
: .. . o· sa: , ~uruciro ot 4t:ERnj. ~ · ... cri.ias tli${icirsos d,os· ae~ 
fü~tj.os foram .P4b1icádas J.á e.· aqui, um:_ Dep:utado vein .:.e. 
deêlara :· ~saü- n,.eti:ibro: da Cominis$ão de Dipldmacia ê Tra-:-. 
tados: . quero me ante~ilfàr. no estü<!o .. 'dô conv,enio; · ào .inesm<> 
tejjipó éxis.te· tim · p~oJecto .4e .~UlS~l:> de . esW,m:geite'S inde-: 
sejàv.eis., em · votação: desejo saber dessà . votação o Qtie re
sültará.:de novo. iles!le mecàni5mo monta.dó. pela>nfl'va .. lei ; .de-. 
sejó~ :ii.i:tórníáções.. pára: di.Séutir o . assumpto . que ha intiito 
tempo ·, roe emp.Olga ó espfüto .. e .. dirige . as' minhas iiivestiga-:
ç/jes. , Veni o. Qov.erno e ~ .:. ,cAhi não ;)ião porque .. Dão>. . . . 
· ' Q . SJi. CAtito· i:>E CAMi?os· ·~ · Nãó àtioiado~ ·desejo evitar

qtié V·'. ~-.' labore .,eni ,µi:ll equivocó': que :ilão me póde attri
buir. : No final de minha.s cb~i"êracões á esse respeit o diS'se: 
é melhor aguardar que se "iiltinie ·o eonveifüí para que· essas 
iníormar.ões . sejam ·trazidas · á Camara,: não se · neganâo ao 
Dep.1,ltado, membr.o. da. · Commissão 4e Diplomacia e Tratados 
ir quàlido .b~l!i lhê párecà .colher. esses esclarooimentos e sob 
suá. r.es;éonsabilidlíde uti)izar-:se. dellas. Uuma : cousa é divul
gar _ésses assuroptos . ·de ordem 'iuterilàcional, pela. publicidade 

. do·;debâté-.na Camarà-.e outra· é ent.regal- ós á lealdade, á cir- · 
·eu~pecgãO de um representante d1> paiz, que os queira exa ... 
minai: p~a.q f.im, à q\le Y. Ex. se ref;ere. 

1:. 1 O- SP., MAumc10 ·DE TutcímriÃ ...._ Reeptmdo a o ada um dos 
• j:Jontos , ·do ' seü '. aparte .como da seu diSéurso . Em pi'im:eiro 

ltlgti;r :<liz V.- E!:x: . : «Quá.ndo bent .lhe parec-b. Mas parece-me 
. -: b'êoi :â:gc1i:'_ã ê · 17. :EJC.. ilã-0 qiler. dar. . · . . · 

·. ;:.:,"1Jiz V. ÊX.: ~porque .o conveJ)io ainda não está. assi-
. . 1;llaif6;;: .. · • • · · . . . · . ) .. 
·:. · . · ·· o Sa.· NICA.NO& N.a.sCIMEN'I'o = ·s1 já, está tudo 'publi-:,, . ~ãd~ !. ~·;-. . . . . .. . . 

~~,: 
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-. O. SR . J.ldAurucI() DE LACERDA --' Mas o Governo podia me 

responder qi.zendo . isto mesmo: mandando · as actas, ·os rela
io):ios, os discur~os, não . . o convenio, porque não está. assi-
gnado,. . . · . . . . . .. . 

.. _.\go~a,' 'aiiega o honrado Deputado: ~· as.sumpto dipio
matico, ·que não póde ser desvendado; pot emquanto : A com
missão de D~plomacia e Tratados póde requisitar ·essas ihior-· 
maç<!es.. . , . · 

: Eu; ·.membro dessa Commissã(), podia. pedir no seio da 
.Commissão, .. resolvi · I>edif.' em plenario. , ,: . 

O ·sR •. C.~o~ DE QA..."1Pos ,..-- Seria <!ifferente. 
·.Q Sn. ?i1AURICIC: DE ,LACERDA - Nã.o é . differente. · Vae 

V .. :mx. v~. ResolVi requerer por ~ssa fórma, pelo seguinte: . 
po~que não as queria empregar sómente no estudo · do futuro . 
conveniQ, más .. p.a1'a. ê.filpregal-as- desde já · na discussão .. do 
projooto de .e:ípulsão de ·, estrángei:·c-s, que virá á nossa vota- · 
c;ãó e deverá tomar ein. c.0nsideração •. . . . . . · 

. . ., . . ' . . . . . I . . . 

o SR .. G.u\Los DE CAMPOS - M~s; o perigo da :publiéidáde ? 
;,. ,. O· SR. MAti1UCio DE LACERDA -- Res.pondo ao · honrado 

Dêptitado. . .. º . . . . . . 
Tív.e em . mãos varios documentos ilo tempd do Sr. Wen" 

ceslati Brl!.Z ··sobré -s.ssúmptéls diploma.ticos, muito mais · deli
cados, esses.·d0currii3ntps nunca foram pcblicaàos, nem divul-
gados, conteiltei:..me em conhecer ás questões.· ·. · 

. ó:. sk .. '.Cuu.ós . D~ . CA.;.""<l'.p()s - Mas, . 13el~ maneira por que 
V. ~: . p.ede é .Para ter publicidade nos Ann,aes; pelo menos, 
ha differença_ nisto. . · . . • . · 

. ·,O SR • . !li~:c.,'Ricr~ DE LA<:::ERnA - Perdão, o que peco para. 
públicar -nos Annaes são os discursos e actas, . que · foram pu
blicados· no CongresS-O; . mas ao nobre Deputado nada impediu 
que .lfosse peC:ir ·que, na approvação do requerimento, se ex'" 
cluisse uma.. 'phrnse, IJara. resalva futuri dos pontos confiden
ciaes da materia. 

o SR. CARLo DE CAMPOS - Aliás, V•. Ex. não tinha fun- . 
da.menta.do- o requerimento. . .. . 

O Srt .. MAurucio DE LACERDA-:- Por isso, disse· que o d~s
curso de V . Ex. t Ora precip itad9 . , 

Acredito Que ao espirita do nobre Deputado levariam a 
fundnmentncilo e jusLificacão á approvacã-0, pelo menos, d.este · 
l'oquarimento. 

Agora vumos no · Sº. 
Db: o nobm Deputado que se refere á expulsão de um 

nnar~'hista . e que por isto, summariam~nte, a Cam~r_?. nã~' ·me· 
d()ve c!IU'· informações, -e ·que ellas existem no Mm1ster10 do 
Exte~iór, .. á disposicão de quem queira. · · · · · · :' ·' 

. :Em pritnefro logar, é muito curiosa està ~orma de pr~
ceder e mais ainda este anna do que nQ ·,a.µn,Q passadt>_. ~r1-. ... ' . .. . - . 
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" . . : . . . .. . 
·.meiro, por que~·'.é curiosa ? Por que a lei . de 1907, qué 6 a 
. que regula o processo de expulsão, apenas modifica.da em 
13arte pela lei de 1913, manda imp~ra.tivamente que o Go~ 
yerno annualmente pr~.:;te contas ao Congresso, minuciosas ..• 

. o SR. CARLOS DE CAMPOS - Só ll_'lista dos n-0níes _e na-
cionalidades. 
· ·o Sn: MAuR1c.10 DE ~CERDA - Preste contas . ·a.o Con

gresso, não <!ando:. sómente a lista- dos nomes e nacionalidades, 
e, sim, prindpalme~te essas duas qualidades: ·naturalidade 

. ou nacionalidade e motivo. da ex:puls~o . . Por que ·digo...:.....:. prin.,.. . 
: eipalmente ? Vatpos ao elemento histol'.ico do artigo . 

· . Em. 1902, o Sr. ·Senador Lauro · .~úller, então. Deputado, 
na discussão dessa lei, propôz que essas - informações fossem 
minuciosas, e a Commissão ', d~ CQnstifüíçã.o e· Justiça, presi,... 
dida pelo .· 'Sr~ Seabra, de que foi relàtor,'· o Sr. Frededoo 
Borges, ainda Deputado ·pelo Oeará, ·-dizia isto:: ~Não ha. in
. conveµiente (}rn que ·essas ·i.nfóri:Pações ao . Poder ·Legislativo 
sejam minuciosas>.· · . 

. · O Sr • . Nilo -Pe®,Iiha, .então -Deputaoõ, .J>ropõz que« essâs 
ii::l.formações fossem cannuaes». E o parecer. da ·.commissão 
de Constitui~ão· ·e JUstica, pela. penna. -O.o ;mesmo Relator; s.uf

. fragou a: exigenda ·das .informações ánriuaes. Quer diZer, 
·portanto, que o ~pensamento ·do legislad()r "· foi trazer o Poder 
Legisl::.tivo ao par dessas ·medicas de. exce:pcão- annualmente, 
imitando ahi o ·· que a respeito do estado . de sitio eXigia . a 
Constituição Federal, e não se cumpre, ··~to~ assim que â 
.ma.teria de outro r eCJ,uerimento em que pec-o ·informações so
bre o estado de sitio de 1.91.8, até hoje silenciadas. · . · 

Essa etpulsão ·foi feita á· requisição do governo. e sta
dual.. A lei, então ahi, é precisa. EJla se refere ainda em 
outro artigo ao · assumpto, dizendo que o Governo Federal 
dará contas ao Congresso, sempre que recusar o p edido- de 
e.:tpulsão, dos motivos ou fundamentos por que' assim· pro.;; 
cedeu. · ' · 

O SR·. · Ci\ro.os DE CAMPOS - Sempre que a. recusar. 
O Sn.. ·~L\un1c10tPE LAcEnDA :_ O legislador quiz mandar 

prestar inforrnaci:íe~ nnnuaes. .Já mostrei á Camara. que pelos 
·elementos historicos quiz que fossem minuciosas. 

. Agora. qual 1! o ·inconveniente em prestar cssnf). informa-
ç·ües? Positivamente não ha nenhum. . · 

O SR. C.mLOs DE C.\MPOS - Eu já ris, dei. 
·~ ó SR. MAURlOIO DE LACERDA - •.. o honrado Deputado far
me-ba justica de rt'conhecer que o anho passado foi sómente 
'devido a uma cquestú.o f echada> para não haver inform.acões 

. ciessa ortlem que S. Ex. leve que .se·· fazer, quasi que diaria-·· 
· mente/ portador dP, informacões sobre a expulsão de Everardo · 

:\, . Dias, ': au~ndp uma simples informação do. Governo teri.a me 
• . ll , .. , 
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collocado, não no desprazer de discutir com V. Ex., mas <ie 
não debater o a~sumpto ou de só discutíl-o sobre documentos.. 

O Sa. C.utr.os DE CA!>1POS - Fui pressuro.so em t1•azer as 
informações pedidas. por V: Ex . . 

O SR. ·l\f,.\URICio DE LA.CERDA - E' claro que V . Ex. nã.o 
póde estar s~ndo feito, sem injuria a V. Ex., moço de retados 
da Camara. 

· O SR. CARLOS DE CAMPos - Não apoiado. E ' o cumpri-
mento de um dever, que muito me honra · 

O SR. i\L'l.Oamro DE LACERDA - Quaudo ·o nobre Deputado 
diz que deu a prova dos actos em que o Governo se baseia 
con~ra esse homem, e que salvo· alguma informação nalural
mente falsa, a mim trazida, não sobreveio out.t'a prova, digo 
em. co~trario que sobrev~io u~a inf?rmação comprovada, .que 
inhrma alguns pon.tos ac-sse mquerlto, e que desejo e-0nlrn
cel' para·ajufaar até onde é falsa na sua extensão a iP forma
ção recebida~ E isto S. E~. não me quer dar . 

O Sa. CARLos · DE CAMPOS - Comecei trazendo as info1;
mações a V . Ex .. 

O SR. M AUR1c10 DE LACSJIDA - Não. V_ ·Ex. trouxe con
clusões de relatorios. 

O SR. CARLOS o& CAMPOS - Provei, e dei os nomes da8 
· testemunhas. · 

O ~r.. l\f AtiRTC:IO o.E LACERD."i. - E o que é isso senão os re
latorios, as conclusões da prova feita. 

O SR. CARr.og DE C.n.rPos - lfa até a confissão do ex
pulsando. 

O Sn. l\faumc:10 DE LAcF.RDA - A confü-:são de presas, or
dinariamente inco.mmunica'Vcis, em cuslodia, sem meios de. 
promover :l df}fcSn. nfto é senão a confissão de inqueritos po
liciaes. Dit·-s~-ha: não ha outro no processo de expulsão, só 
ha. o inquerilo policial. 

Si só existe essa prova de confissão, não deve ser, pelo 
menos nem ter o valor que tem, um inquerito judicial, no 
summario, não de.ve t er porque nos inqueritos a confissá9 não 
tem a valia, não é o grande elemento de prova que se faz 
no summario fie; culpa, é de .nenhum va.lol' como o l'esto . . 

O SR. CAm.os DE CAl'.r?os - Os factos sl'io confirmados 
por tres testemunhas acima de qualquer suspeita. 

o sr.. MA\Jf\lCTO DE LACF:R.DA - O· h onrado Deputado, en
tretanto, insiste ainda nos !:cus apartes, na sua recusa. 

St•. Presidente. ó notavel essa insistenoia de não qncrer 
approvar a parte, Já tendo approvado o._ todo. Ha .oito dfas a 
~amara. approvou um requerimento de 1_µfo.rma~.ões meu, to-

c. - vM. II ~ 
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tal! abrangendo, .não . só esse, como todos os caso::; anteriores'. . 
. E,"n_o elfltanto, para esse V. Ex .. não quer dar o seu voto. ·. 

o SR. CAR.Los DE CAMPOS - Si a Camara· já. approvou os 
requerimentos anteriores• não precisa. approvar este . 

o s~. MAURICIO DE L,\CERD.'\. - Não. V. Ex. não póde ar-. 
gl.imentar assim, não póde dizer que esse. estava dispensado. 
de ser âpprovado porque já o tinha sido o outro. Não é um 
argumento probo o dtl que V. Ex . quer se valer. Não é seu, 
portanto. v. ·Ex. não ignorando o . f~to, sustentou a doutrina 
de que se LI.ão. devia a.pprova~ por taes ou taes motivos. Mas. 
si a doutrina já está· contrariada na sua leaderanea, appro
vando ·o réquerimerito em que eu pedia informações, Ilão Só. 

·sopre este, mas sobretudo · je todos ôs outros já feitos, não 
sei como acompanhal.,.o agora. · · 

. O• Sa. ÜARLOS DE CAMPOS - Então não ha motivo para .. -
o seu requerimento . ' . . . . ~ : .· . - .. 

Q· SR . MAurumo DE LACERD"; - E '. a doutrina ,de . V. Ex~ . ,•'. 1 

o SR . NIC!l .... OR NASCIM.E.."O'l'O- Que já foi modificada de
poit:! de utp artigo do Sr. Otto Prazeres . 

0 SR • . .MAulUCIO DE LACERDA - Não sei Si houve artigo OÚ 
commentarios á doutrina d~ nobre ~ Deputado. 

o SR . CARLOS DE CAMPOS ~ Não é. doutrina . 
O SR. M.\uruczo DE LACERDA - V. Ex: vae vêr. que ha 

doutrina. 
A vantagem dos requerimentos· de informações na. Ga

mara dos Deputados tem consistido até hoje em dar maior 
elasticidade ao poder fiscal, que é .'.> Legislativo, nos actos 
da. adminisLracão publica. . 

' A principio ~sses requerimentos . de · informações eram 
rejeitados, porque eràm coilfundidos· com a interpellação 
parlamentar. ' · 

. Acreditava-se que elles eram ·uma especie de se pôr o 
Governo em causa por um simulacro das celebres moções de 
confiança ao Governo. · Approvar um requerimento de illfor~ 
mações, era pôr o Governo em desconfiança da Camara. EsSl\ 
corruptela do regimen s6- era ideologfoa; de :rc:cto, não exis
tia, por(iue: o requerimento _de informações era cabiv al den
tro do regunen. Apenas, os seus a:itores, quer os que pro
duziam, como · -0s que rej eitav.am, desnaturavam a sua sigui
:ficacão regimental e dahi o serem tomados como corruptela 
desse mesmo regímen. . . . 

Mais tarde, em 19H, accentuando-se ·a lucta i:iolitica. en-: · 
· . tre o Sr. Pinheiro -Machado e a colligação, os Deputados então 

da minoria radical. vamos chamar assim, para distinguir do 
grosso das forcas <le -0pposicão, de combate áquelle chefe po
litico, re:petíram varias ver:es seus pedidos de informacão e 
o ·Governo, modificando a sua attitude, até certo ponto, e a 

. orientaçã·o que tinham toma.do as praxes parlament,.ares, de- . 
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liber-oü pelo seu leade:i' acceit.ar em uns· ca:Sos ·~ recusar em 
l)Utros, os requerimentos, de onde ficarem ellei; com o valo1· · 
vir·tual, · perdendo todo ó seu valor regimental e virem con
correr e c-:mtribuír para a desnaturação do re;;imen, porqu{\ 
o Q-overno, nos requerímenLos que podiam collocar seus ami
gos em posicão oe se desconfiar de .sua probidade, da sua: 
urientação; mandava rejeitar. A opposi~ão apo{ava. erain 
vencidos ·os opposicionistns, mas a significação parlamenta
l'ista ficava, de_ sorte que era o proprio Governo, a propria 
politica. rio-grandense, presidencialista, emprestando a esse 
simples gesto da nossa tradiccão parlamentar, um ea.ract~r 
'óra d2s intenções do Regimento, que aleijava· o systema.. · 

Mais taràe veiu o Sr. \Venceslau Braz, com o qual 
V. E.~., ::sr. Presidente, foi solidaria. E sob a. leaderanca do 
l:lr. ~\ntonio · Ca.rtos, que era um mineiro, se consagrou o cri-
1,erl<> de approvar uniformemente todos os requerimentos de 
informaQ()es, primeiro de tudo porqu~ elles eram simples pe
didos de e'Sclarecim~ntos, dos l:>rs. Deputa.dos ou da Camara, 
a.o Governo. O Governo .poderia. informár pelas mensagens 
ou por intermedio de seus secreta.rios ás C'ommissões Per
manentes; mas ao · plenario, não -podendo a cada passo infor-~ 
mar a Commissão geral, porque :3so :era muito trabaihoso, a. 
Gamara. lanÇo.u mão desse expeciiet te. . · · 
· Qual a vantagem? A primeira era que o Poder Legis
lativo, que no regímen presidencial é tão coarctado em s.ias 
funcções, as .dilatava; em legar de só rece.ber insinuações ou 
suggestões pelas 'mensagens do Executivo ou por intermedio 
·de seus· secreta.rios ás Commissões, poder perguntar se os se· 
crétarios do :Oov'3rno tomavam certas providencias, o direito 
de indagar do Governo quaes eram as pr.ovi.dencias qul} ha
viam sidõ tbma1las 'Para; ~ecucão de leis votadas peh pro
pria Camara. Portanto, er,i a melhoria. do. regimeni era a me
lhoria -O.o r .egimen de opinião, a melhoria do reg1men fiscal, 
que é aqnelle no qual cabem· as funccões do Parlamento no 
s1stema presidencial.- · 

O -~ad!er mineiro como julgou a questão'? Julgou neste 
lerreno e .muito bem, e fez o que o Sr. Carlos Peixoto, em 
palestra um dia me disse, fez o seguinte: melhorou o Par~ 
lamento, como orgão de <>Pinião e como orgão de fiscalização 
publica, deu-lhe, ·J>Or assim dizer, maior alcance; maior su
perfície á accão parlamentar, mas em compensação consa
grou o regimen presidencial, mostrando que na cssencia. póde 
permanecer embora plasticamentc adapte e adquira esses 
moldes ligeiramente par·ecidos L'.Olll o regim~n parlamentar. 
Não é uma moção, -porque não traz· consequencias contra o 
Governo nem á sua estabilidade; não é uma int~rpella.ção, 
:Propriamente dita, porque não trai a obrigacão por parte do 
Governo de vir responder. mas é sempre uma fórmula ap
proximada dessa arma. polttica do purlumentarismo, tiio util 
cm seus fins. e que por aq·uillo mesmo G condemnuda, afim de 
riue p.roduza simplesnicntc a~ uLilidudes pr:üicas das infor
mações dirigidas ao Poder Legislat.ivo. I:-i~o. no dizer· do 8r. 
Carlos -P.P.i:XoLo,....mostru a pla$Licídadc rio nosso systema. 
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·O Sr. ~.\ntonio Carlos compl'ehen<ieu hem que, si os go
verllistas fossem, dentro da Camara. selecc·ionar os requeri
mentos, estes perderiam a sua utilidade fiscal, porque o que 
é claro e obvio é que . o Governo, seus ministros e seus se-

. cre'taríos, quando ioterpellados por unr pedido .destes, tenba 
logo o desejo de, sabendo que-~ a resposta lhe sel'á pre

.. , juâial, collooar a. questão no terreno -da confiança, ou 
pelo menos deixar isso subtendido, recusando· aquelle · pedi<ltl 
<le · informa.Qões ·para não · os eXllôr á discuss~.o. . . 

De sorte que é o proprio Governo quem, em primeiro 
Jc.gar, iinha dado aos requerimentos um caracter que nã.o ae
viam. ter e em segundo log<.:tr .. é o proprto Parlamento que, no · 
desejo de· dar uma . prova de confiança antecipada, restabe
lece uma pratica que torna virtual esses requerimentos. · 
Desde que o Go.verno poderia. rejeitar tini e approvar ou
tros, o que se segue é que seriam _ approvaoos os requeri
mentos governistas. Portanto, tudo quanto visa ·a limitação 
-OU a apura~ão de .respousabilidaci·es ·do" Governo; a . esses o 
Governo se 0ppõe. Ora, no nosso regímen só ha . para pro-

. mover responsa.bilidaues de mioi&tros ·de Estado e .do Pfes1-
<iente · da Republica a respectiva lei, que é, vamos dizer, uma 
palinudia, · não é exe('tuivel, todos ·os · tratadistas .affirmam 
.que é excellente,. que ; optima, mas, como ainda ha dias disse 
<l ·sr. Paulo cie Frontin, é tão. bôa -que é · impratica:vel; o 
rproprio regimen não a -comporta, de sorte que· equivale a 
lei de · I"esponsabilidade a uma revolucão branca, a uma de
posição jurídica do G-Overno . Ora;-- não é . criYel que o Par
lamento, para nào transigir com um simples· acto da sua. 
responsabilidade,. prefira. atirar o paiz aos azares <le uma. 
agita.Ção de e·s~ir'itos dessa ordem a ·engulir, muitas vez~s, ~m 
um quadrienn10 :passageiro, actos que para. adeante seriam 
reparados. 

· · Dahi, . a foi não ser OO"?equ'ivcl. Só ha. em ma teria. de 
· responsabilidade a qu-e decorre de um regímen de opinião 'de 
· liberdade e de critica, de ·publicióade dos actos e é essa. li
berdade de critica e essa publicidade crue o Parlamento e:xel."
cr sem sancção, sem poder applicar penalidade, como um tri
bunal, devassando, não digo, mas perguntando, rece
bendo informações, discutindo ·· e · comparando, destruindo ou 
formulando uma o.poinião, dentro do Congresso, que póde ser 
debatida. livremente pelos seus correligionarios e a que a 
opinião nacional, por sua vez, dará. a unica sancção, que é 
de ordem moral. · . 

Pois, bem. ~ssa · plasticidade <i.dmiravel que o rcgimen pre-
.. sidencial tinha demonstrado, que as opposições conquistaram 

atravez rlo estado de sitio com a lelideranca mineira, ·vae ser 
negada, quando dirise a eamara. um Presiqente mineiro, que 
foi solidario com essa acção, porque era então um· dos re
presentante~ mais gi:adnados da politicn de seu Estado. 
. o· Sn. CARI.ClS 01-: CAlllPOS - Não generalíze de casos par-
ticulares _.para todos os casos que se deem na. -Camara. -
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o SR. MAURICIO DE LACERDA - Todos os tres requerimen-
tos ~e informações... · 

O SR. CARLOS DE CAMÍ>os - E' uma coincidencia. As in-
formações ' foram trazidas. · 

o SR . MAUR1c10 DE LACEROA - Mas que poderiam ser Jul
gadas insufficient.es pelo· autor do r·equerimento ou pela pro
pria Cainara. No outro, as informações foram negadas por 
emquanto, e neste são nega<ias positivamente para todo o 
sempre. · 

· o SR. C:\IU.os DE CAMPos ....:_ Não apoiado. 

O SR. !lfat.rRrcro nE LACERDA - De qualquer fórma. são 
tres modalidades de negar; mas o resultado é sempre nega
tivista. 

O Sr.. CARL(IS · OE CAMPOS - As informações vieram. 
O SR. l\IAURIC!o DE LAcim.nA - Pois bem, dizia eu, cabe. 

á presidet).cia de um mineiro, cuja política do seu Presidente 
da Republica e de seu leader, lambem mineiro, estabelecera 
eS!"3. bôa prue, ca.nCella.r, · diminuir, reprovar O unico meio . 
que o Poder Le~islativo ainda tem de mostrar o seu interesse 
de effectuar sua inte.rvencâo .e collaporar p~Ja critica em actos 
do ·Governo. 

Agora, Sr. ·Presidente, a incoherencia que r-esulta para· 
a Camara, comCl para Q honrado Deputado por S. Paulo: o 
unico rPqueri.mcnto fulminacto com a sua nega_ç.ão total, é o 
unico justamente que já está prejulgado pela Camara, que 
approvou, hà oito dias, sob sua Ieadcrança ... 

o Sa. CAJU.OS D:e CAMPOS - Não apoiado; eu· não 3Stava 
presente. 

O SP... M.Aurdc10 OE LACERC\A - Não estando V.- Ex. pre
:5ente, mas esteve· presente o mesmo pensamento mineiro na 
presidencia. 

Approvou um requerimento de informacões, pedindo 
minueiosos csciarecirnE>ntos sobre as exPulsões, .não só so
bre todM.as haYidas o anno passadó' como este anno, e mais: 
p.;dindo e:o;c;as informações de modo a abranger o pt'oprio re. 
querimento actual . E~te requerimento já . está, ,Portanto, ap-
provado. , · 

Assim, si o honrado lt!adei· quizesse emendar a mã(I, 
mandando rejeitar este, por qualquer motivo respeítavel de 
sua consciencia ou de doutrina ou de enLE'\ndimento, o que re
sultaria era e, seguinte: - todos os outros expulsos teriam 
na Camara examinados os seus r,3sos, porque a Camara ap. 
provou o requcrimrmtu rlc iníormac;õe~ '1Ue ..,s abrangia. ~a's, 
este, que tambem já alli está. comprchendido e eomo é um 
caso mais delicado, e por · isso mesmo foi seleccionado, será. 
rejeitado·; a Caroara aproveita o inci<,iente para rejeitar o p~-
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. {lido e . deixa, J~si.amênte, sem exame ~ste caso, sem as infor
mações solicitadas, qu~ndo de todas as indagacões. esp~cines, 
c_om relação a. esses ·aetos da autoridade, claro é que, eulre 
to"'clos os requerimentcs, este é que devia prevalecer. Pois é 
sobre· este que se emem:la .. a mão, rejeitando o pedido e <iei
:x:a.ndo que. prevalecaril. os anteriores. E' este, entretanto, o 
ciUe se refere á pessoa que feve a. infelicidade -de tet' o eaM 

. mais grave . 
E està ahi o resultado p1'atico da orientação de ultima 

hora imprimido pelq nobre Deputad;) por S . Paulo . · . ·. . 
O SR. CARLos DE CA:t-.tPos -'- Não apoiado . Não se trata 

de orient.açãq nem de douLrina. . . 
. V. Ex. não vá do particular· para o _geral, uma vez que 

· declaro que o meu voto não é o da Camãi'a a esse respeito. 
Assentava no .se~inte - as informa(}ões foram tl'.azidas . 

o SR. MAURICTO DE LACERDA - - Perdão, não insista. Esse 
é um caso ~m que sua insistencia aberra de todas as normas .• 
1 Digo a v _ Ex. - não .ha duvida sobre a Bahia; algumas 

· cat1-minbas perguntas V. Ex. r esponde\!, mas sobra este caso 
da expulsão ·V . E:r·. limitou-se a -dizer qne tinham deposto 
ful_ano, sícrano e beltrano-, pessoas in~usrieitabilíssimas e que 
dos seu e depoimentos 'a conclusão é esta: que esse índividuo 
havia assaltado bens ou propI(iedades da Mogyana, como ·gre-

. vista, e .mais ,ainda: que si estas são . as informações, si o 
nobre Deputado as tivesse cQDhec-idO não traria . o .seu re·que- , 
rimento, salvo · si teve ·informações contrarias. · · . 

E' justamente porque me sobrevem a. duvida. . de que . se 
trata, não c!e um estrangeiro, ma~ .lie um brasileiro, é por~e 
sobreveem outras informacões sobre esses mesmos factos en
minosos, qnP. peço ao Governo da Republica informações de-
talbada.q, mi11udentes. · 

o isn • . CARr.os nE CAMPes - E' preciso f.azer ehegàr as 
iti:fo~mai;ões áo ~overno. 

· O SR. l\{AtmTcro DE ~ACEJrDA - As' informações eu as re
~ebi; apena!' não lJ!'ei déllas porque enli'lndi cme partiam de 
um int.cres!;:ado e pr ecisava eu · conhecer aqur>.llas ~e t<'ve o_ 

·· nobre ~putado par~. balanceadas umas .e outras, saber ai o 
Governo agjd bem o ma t. , 

Vem õ nobre Deputado e <!iz: que o · GovPrno teve lnfnr
m~cl:les; V. Ex. fique com as suas e o Governo com ãs delle, 
e- o outro pupido . · 

. o SR. CAnr.os DE CAMPOS..,_.. Não apoiado. 
o SR.. l\fApntr.ro DE LACERDA ..:- Trafa-se de um acto per

.feitamente P.ncniadrado em um nrP.redPnte "~m que o PrP.si- · 
·dp,nte na RenublTr.a levP. uma atfit_ude até certo pontq nobre. 
Que declarei eu ? Que informt>i no meu proprio requerimento 
questionatio a autoridade publica para (!Ue respondesse sim 
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. ou não ? Provando, primeiro, trata:..se de um portÚguez, vinc!o 
para o .Brasil na 24 annos, casado com uma portugueza vinda 
oara o :Brasil com guatro annos de idad~, na sua mais tenra 
Infancia, portanto. Dir-se-ha que assim mesmo é est!'an
"eiro. -
"' Vamos .adeante: si não é marido de brasileira· tem sete 
filhos b1·asileiros, dos quaes dous casados e cinco menores. 
Destes sete filhos dous contrahiram nupcias, tiveram filhos 
brasileiros, elle é, portanto. avô de outros tantos compatrio
tas nóssos . Pergunto: Fundou ou _não esse individuo uma 
familia. no Brasil ? Sim, é .pae de brasilsiro!!I (um dos para
graphos da Constituição) ... 

Segundo, -~ossue bens de ·:raiz no paiz, é proprietario .. 
Qual a conclusao '! . 

· Não é mais estrangeiro, é um naturalizado e:rrvi legis, 
um nacionalizado. E ', em virtude dos. termos àa COilstituicão, 

- ta~itamente, brasileiro . E,. mais que um residente, tanto as-
sim que é eleitor . . ,. · 

.. Ora, senhores, ha·. dous julgados: um. na justiça adminis
t.rativa, quando ·o P.r"e.sidente da Republiea encarou o caso de 
Everardo Dias. Tratava-se de um estrangeiro, que t inha sido 
eleitor, que era pae de brasileiros, residente no Brasil· e va
rias vezes feito · quasi que a opção da nacionalidade brasi
leira, como no sen casamento .e no baptisterio de seus filhos, 
declarando-se· brasileiro. E ' o caso just&mente de hlanoel Lo
pes, que se casou no Brasil, baptisou aqui os seus filhos e os 
.seus netos, como brasileiros. E' . o caso de Manoel Lopes, que 
é eleitor, co.mo aquelle r epatriado; apenas tem sobre Eve
rardo Dias urna vantagem. Argumentando no sentido , de dar 
ma ior .erasticidade· á nacionalizacão tacitn da Constílui~ão, de 
aceôrdo com o espit>ito do tempo, que não exige só que se 
seja propriéta.l'ío de bens de raiz, ma~ qne tambem. comC! 
-Oisse um padre pernambucano da Constituinte de i823, se
rem o braço e o corpo a melh_or propriedade do homem, o 
Sr. Presidente da Republica considerou que aquelle cidadi'l.n 
t :inha dado seu braco e esforco. ao servico da Patria brasileira 
e -por-.isso devia ser repatriado e r>epatriado como brasileiro. 

Trago este fact.o para mostrar que elle. si não si poderia 
fazer pela penna um jornalista, para nosso . engrandecimento 
social, pelo seu braco, se constitue um factor de nosso eni;-rnn
decimento economfoo . Não contente, fundou . uma familia no 
Brasil, não é só pa:e como Evarar do Dias, é avô de muita~ 
creancas bra:;ileiras. · · · - · 

Trata-se. portanto. de um individuo nos casos do artigo 
constitucional, segundo a interpreta.cão ·presidencial. Vou 
além: trata-se de um individuo. não- . só nos casos do artig<l 
con.,titucional, segundo essa interpretaoão, mas tambem se-

. gl.indo a jur isprudencia do Su.premo Tribunal : . era proprieta-
r io de bens de raiz, · er& um brasileiro. . · 

O Supre.mo Tribunàl, julgando o habeas-corpus de An
gelo Soares, declarou que esse individuo, residente no Brasil. 
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com propriedade no Brasil e e:xpulso co.mo estrangeiro, ,pelo 
mesmo inquerito e pelas mesmas autoridades em relação a 
este a que me· estou rei'erindo, declarou, repitc, que elle não 
devia ser expulso porque se tratava de um residente: 

Agora trata-se de um nacionalizado, de um eleitor no 
Brasil de pac de brasileiro, de um proprietario no Brasil •. 
Como se pcderá expulsai-o ? · · 

Eis por que destaquei este caso de excepcional gravi
dade. E quando a Camara já tinha pedido sobre todos os de:
mais informa~ões roinucíosas, ne:;sa sessão apresentei meu 
requerimento e o resultado foi o seguinte: ·si nos outros casos 
o Governo terá agido dentro da lei e segundo o espirita de 
sua política com relativa iniquidade, neste se revela denun
.ciando que elle agiu contra a Constituii;ãc, ~-:::ntra a liberdade, 
contra O" direito de um concidadão .. 

Appello para a clarividencia do espirito do meu nobre 
amigo, Sr. Carlos de Campos. De S. Ex. recorrerei, Sr. Pre
sidente, para V. Ex:. porque o leader no nosso 1'egimen pre
sidenciai é uma innovação; o leader no r~gimen presidenciaJ 
é uma innovacão emquanto o_ Presidente d.a Camara é uma 
instituição da pelitica nos princípios c~~aes do regímen re-
presentativo. ·· - - . 

Este é que é o arbitrio das questões suscitadas entre os 
seus pares. , . . 

:l!:' verdade que elle hão póde insínuar a votação da Ca~ 
mara; é verdade que a posição delir.ada desse membro da 
confiançs. elo pensamento do Gov~rnc impossibilita por parte 
do Presidente uma providencia .qualquer. Mas a sua autori
dade sempre é autoridade de conselho. Não quero dizer com 
isto que V. Ex. diminua a força cu o prestigio do illustrc 
Deputado por S .. Pauio, em o aconselhando. 
. Nenhum de nós f'erfa diminujdo com a sua advertencia 
carinhosa e pesso11.l. Eu apenas appello da dP.cisão de honradc 
leader àa maioria. para V. E:c. Foi a politica mineira do Sr. 
Wenceslau. Braz, foi o seu leader mineiro, o Sr.· Antonio Car
~cs. que fundou o precertente liberal rla -puGlicidade e da viva 
indagação de todos .os facto>;. Apenas um requerimento elle 
rejeitou e nesse com certo fundamento l~gal: foi quando o 
Sr. Pirag'ilie pPrlin informacões sobre o Banco do Brasil, de
clarando que o banco não era obrigado a exhibir os seus li
•Tos como as deniais socied~des . de commercio, apenas na 
parte que interessava. á que!;tãc. De sorte ql..'e a Camara não 
podia exigir -do. Banco do Brasil um exame nos seus livros, 
como pedia o honrado Deputado, sem viclar o. preceito do 
instit~to _jurídico. · · 

O SR. Vrct:NTE PIRAGJBE - Pe('o Iicenca para 11m escla
recimPnto: ~ú pedia apenas cme a Caixa de Amortização in
formasse sobre a acquisição de apolíces ..• 

O SR. 1i1Auruc•o DE LACERDA. - NfiF:se on no caso que lem
bra o bonrado Deni1tado pelo Di~tricto Federal, havia um 
certo .laivo de legalidade, ·um certo· n~speito a um irMituto 
,iuridico, demonstrado pelo leader de então. Mas, em todos cs 
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demais - e que:r V. Ex. saber como '! - até naquelles que 
€U redigi em mat.eria de poder militar do Brasil durante a 
guerra, ·nunca o governo do Presidente mineiro me negcu in
formacões. Nega-as agora o Presidente, que, Sr. Presidente, 
em uma . questão como essa, da expulsão de Manoel Lopes, 
devia, quando não ccmo político, como ex-magistrado, ter 
conservado üõso que tanto o atrapalha na direcção do nosso 
paíz, mas que nesta questão o deve ·esclarecer - os residuos 
cie sua profissão de magistrado. . . . . · · . 

Pois um desses residuos lhe devia ter accud1do ao esp1-
rito para manifestar-lhe que. si havia um éaso concreto de 
direito que ~. Ex. devesse. ter firmado, era este, e eu .. não 
tenho duvida de que a rejeição do requerimento de infcrma
~ões não é da Camara, não· é de V. Ex., Sr. Presidente, como 
não é do honrado leade-r da maioria, E' do Sr. Presidente da 
R13publica., 

o SR. CARLOS DE Ca:MPOS - E' minha'. e 

. O SR. 1\lATJR!Cto DE LACERDA - Essa rejeição é obra do 
·Sr .. Presidente da Repuhlica. Foi elle que o anno passado 
mandou rejPitar esse reqmirimento pPlo Sr. Torquato Mo
reira. Foi elle que este anno, untes de se ente.ndr.r com o 
Sr. Carlos de Campos vic approvar um muit.o mais amplo, 
muito mais minucioso, muito mais exigente. 

O SR. CARLos DE CAMPCJS - Não estive presente; si esti
vesse teria me manifestado a respeito. 

O Sn. I\ÜURrcro DE LACERDA - Agora é elle que, depois de 
conferenciar. com e Sr. Carlos de Campos. inaugura o regimen 
dG si~llo, do segTedo e da inco~fessâbilidade_ .. 

o SR. C.o\RLOS _DE CAMPOS - Não apoiado. 
. 0 S11. MAURICIO DE LACERDA - ••• porque todos CS ·actos 

que não podem ser declarados, a _prcsumpêão formal é que 
são inconfessaveis na ·administração da Republíca e is~o em 
um c:mitulo melindroso que. diz com as garantias do cidadão 
brasileiro . 

Nessas condições, pos;;o dizer que a. Ieaderanca do Sr. Car
los de Campos se inaugnra !'.Ob os tri5tes auspicios do auto
cracismo, da irresponsabilidade, do regímen pessoal, e sob es
ses tristes au«picios a· Camara $(' tran!';forma, em uma ·questão 
em que Sfl diminue; em s0rv~dora inconsciente dos desejos e 
caprichos do Sr. Presidente da Republica .. 

o Sn. CARLOS DF.; CAMPOS - Não apoiado. Responderei ·. 
a V. Ex. · 

O Sn.. MAumcro DE.1 LACERDA - . Tenho concluído. {Mui
to bem.) 

· O Sr. Presidente - Fica adiada a discussão de> reqÚeri- · 
mento do Sr. Mauricio da Lacerda. 

Está. finda a hora destinada ao expediente. 
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O Sr. ~unha Maçhado (pela ordem) - Sr. Presidente, 
-peço a V.. Ex. se digne nomear substituto, na Commissão de 
Constituição e Justiça, para o nosso collega, Sr. Arlinco 
Leone, o qual se acha. ausente. 

O sr·. Presidente - Para substituir o Sr. De;Putado lii.:. 
lindo Leone, . na Commissão de Constituição e Justiça, nomeio 

-o 'Sr. 1'orquato Moreira. · 
·Tendo a Mesa de dar, dentro de breves dias para ordem · 

do dia, o projecto n. 693, de 1919, que organiza o Codigo de 
Contabilidade Publica da· União, communica aos. Srs . Depu-. 
~..acos que, tl'atando-se ·de matei:ia ünportante, mandará fazer 
'Jlm& distribuiÇãc prévia par? o d~vido estudo. 

Vae-.se passar á ordem dÓ dia. (Pàusa.} 

Comparecem mais .os Srs. Arthur Collares Moreira, Felix 
Pacheco, Antoni4, Nogueira, - souza Castro, Dionysio Benteto;, 
Abel Chermont, Prado Lopes. Pires Rebello, João Cabral, Vi
~ente Saboya, Tholllaz AceiÓIY; Ildefonso Albano, Frederico 
Rorges, Alberto ,l\laranhão, Oscar Soares, Natalicio· Camboim, 
Alfredo de Maya, Rodrigues Dória, Castro Rebello, J:oão Man
gabeira, Alfredo Ruy, José Maria, Muniz Sodré, Vicente Pi
rágibe, Norival de Freitas, Azevedo Sodré, Macedo Soares. 
Buarque de Nazareth, José d<>. Moraés, Verissimo de Meno, José 
Alves, José Gonçalves, Ma"ta Machado, Ribeiro Junqueira, 
Francisco Valladares., José' Bonifacio, Antero Botelho, I.a
mounier Godofredo, Josirio de Araujo, Alberto Sarmento, 
Veiga Miranda,' . Rodrigues Alves Filho, Pedro COsta, Celso 
Bayma, Gomercindo Ribas .é Joa_quiro Osorio . ( 46) . 

Deixam de ·compa.recer .os Srs. A.nnibal Toledo, .. Cher
mont de l\firan<la, Luiz Domingues, Hermínio Barroso, Ma
rinho de Andrade, .Moreira dia. Rochia;, Thomaz Rodrigues, 
José Augusto, Affo-nso ·Barata. Solon de· Lucena. João Elysio, 
Gonzaga Maranhão, Eduardo Tavares; Gervasío . .Fioravante, 
Arnaldo BaE>tos. "Péreira de Lyra, Estacio Coimbra, Julio de 
.Mello. l\figuel Palmeira . . João ~foirezes, · Deodato Maia, Octa
vio l\fangabeira. Pires de Carvalho.. Mario Hermes, Ubaldiiio 
de ·Assis, Arlindo Fragoso, .Arlindo L eone, Eugenio Tourinho, 
·Ubaldo Ramalhete; ·Antonio Aguirr e., Octa;vio da Rocha Mi...: 

·· rancJa, Salles Filho, Aristides Caire, Raul Barroso, Lengrube1· 
:Filhv, .José Tolentino, Manoel Reis, João Guima:-ães, Francisco 
.Mar.>.ondas, Raul Fernandes, Maria de .Paula, Teixeira Brandão, 
H~rculauo Cesar. Augusto de Lima, Antonio Càrlos, EmiHo 
Jardim, Senna Figueiredo, · ZorQastro Alvarenga, Francisoo 

. Paoliello, Waldoroiro · de l\fagalhães, Jayme Gomes. Vaz de 
;. · -:Mea~ Honorato Alves, Camillo Prates, Manoel ·Fulgencio, 

· ·Mello ·Franco, .Raul Ca>rdoso, Salles Junior. Cesar Vergueiro, 
· .. - Ma~olino Barreto,- Prudente· de ufol'acs <Filho. El0y Chaves. 

'Manoel Villahoim, -~r:nolpho Azevedo, Ramos Caiado, Tulln 
Jayme, -Sevr.rinno :Marques. Costa '.\forques, · Ottoni Maciel. 
Abdon'. ~~:ptista. Pereira df' Oliveira. Evaristo Amaral, Car-

·.-... 
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SRSSÃq EM .i : DE JUNHO DE 1920 !7 

los .· l't'Pafiel, ~\lcides ~laya, ·?\abuco <.le GouYea, Flor es da 
C'.lnha. e Domingos 1\fascarenhas (77). 

onDE!U DO DIA . 

.. O Sr . . Presidente ...:.._: A lista da porta accusa a prese~a 
. de ·133 Srs. Deputados. 

Vae se .Proceder li votação da ma.teria que se acha sobre 
a. ~sa. · · 

Peço · aos nobres Deputado5 que occupem as suas ca-
deiras. (Pausa.) · 

_ V.ou ·subme.tt.er a votos o segninte requerimento · o-ffe-
. rec.idél na. sessão de hoje pel<> .Sr. Vic.ente :P iragfüe: . 

. ~Requ~iro que o pl'C>jecto n. 588, de 1919, que se acha 
sohrr:: a mesa prompto a en~rár para á . ordem do dia, volte. 
;l' ·Commissão de Pinancas, para que esta tome novamente 
conhecimento das emendas do Senado. 

Approvado. 

· O Sr. Presidente ;- Está finda a votação . . Pàssa-se á 
· matel'ia em discussão. 

2 .. <li'3cussão do projecto n. 578A, de 19f9, regulando .a 
locação dos predios u.rbano·s e dando outras providencias; com· 

. part>cer da Commissão de Constituição e emendas substitutiva 
e . additiva. · 

Entr~ em discussão o art. 1 º .. 

O Sr. Presidente - Acham-se sobre a mesa diversas 
- emendas; que vão ser lidas . 
. São, su-ccessivamente, lidas, apoiadas ~ postas, conjun-

. · tamente ell1 discussão, a:,1 segu~ntes . 
.;,.· 

EME~DAS AO Pl~OJ'ECTO N · 578 Á, DE 19i9 

(.2- discussão) 

N. 1 

Ao art. S• - Aecreseente-se; cque terá sempre poy base 
_o lancamento do imposto predial de 19i3>, depois da palavra 
~x:end~ . 

· Safa oas sessõe~. de junho de 1.920. - !Victmor Nasci
meiito. · 
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.N. ·2 

Ao art. i º, áccrescente:se como § ~: 
«São excluidos desta regra os militares de mar e terra,. 

que fol"em subitamt'nle remo:",;idos, por ordem do Govemô 
Federal; e os funecionarios amoviveis, nos mesmos ·casos.> 

Sala aas ses&<>e~. 1 d~ junho de !920. - Nicántn- NGsei-
7TU!tntO./ . 

N. 3 
_l\o art. 90, § a, depois dé <150 casaS>, accrescente-se: cou 

mais~. 

Sala da-s se~sões, i de junho de 1920 .. - _Nkanor NtJ&ei-. 
mento. 

N. 4 

.Ao art . 1.0, depois de ~arrendatarUln; diga-ee: «OU loca
.. tc.rioS>. 

Sala das sessões, i de juc.ho de !920. - Nicanor Nºsci
mento. 

Encerrado!!, . successivamenle, em 2• discussão, os arti
gos 1º a 12º ào projecto n. 578 A. de 1919, e annunCiada a 

. votação. 
Approv:ido Pm z.• . dfScussão. salvo a emenda. · o segu!nt.e 

art.igo do 

PROJECTO 

.N . 578 A - 1919 

O Congresso Nacional d,1.cret:t : 
Art. 1. 6 Não havendo estipulação escripta, o prazo da- lo-

caçãn dos predi0s m·banos entende-se de um· anno: · 
§ 1 . º Si não houve denuncia. com tres mezP.s de ant.ece

dencia a !ocacüo esl::ará prorogada por outro tanto tempo e
m1s. mesmas condições da anterior . 

· .o Sr. Ribeiro Junqueira (pela. -ordem) requer a verifi• 
cação da votação. · 

· , Pro~edcndo-se :í. vP.rificação da votação, reconhec~-se te ,.. 
rem votado a. favor 51 Srs~ Deputados e contra· seis; to-
tal, s1. ·· 

O Sr. Presidente - Não ba numero. Vae-se proceder li 
·chamada. · 
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~BSSÃO .. EM 2 'DS .JUNHO DE .1920 

o Sr.· .lndradê Bezerra .O• Secretario) vrocede .á chama
·l!ia dos :;;rs _ Der1utados. 

Feita a ,chamada, verifica-se tei:-em se ausentado os 
Sr.:i. Monteiro de Souza, Abel Chermçint, .José Barreto, Pires 
Rebelio, Ildefon:::o Albano, Antonio Vicente, Austregesilo, Na
talic10 Camboim, Alfredo de Maya, Luiz Silveira, Castro Re
bello, João Mangabeira, Alfredo Ruy, Raul Alves, Muniz So

. dré, Elpidio de Mesquita, Rodrigues Lima, l\Ianqel Monjardim. 
Azurém Furtado, Nicanor Nascimento, Mendes Tavares, Ma
cedo Soares, Ve1•issimo de Mello, Mauricio de Lacerda, Fran
cisco Vallaaares, Amer;co Lopes, Jose Bonifacio, Landulpbo 
de l\laga.lhães, Odilon de Andrade, Carlos Garcia, Ferreira 
Braga, Cincinato Braga, Alberto Sarmento, Veiga Miranda, 
Jaão de .Faria, . Sampaio Vidal, Luiz Bartholomeu, Celso 
Bayma. Gumercindo Iliba,,;, Barbosa Gonçalves, J:oaquim Oso-

. rio e Garlos Maximiliano. . 
. . 

·O · Sr. Pl'esidente - Responderam á chamada 92 · Srs. 
Deputados . · ' · 

. N~e. ·h.a numero para se prose.guir na .;,,oi.ação - · 
Esgotada . a materia cm discussão, vou levantar. a ses;Jã.o, 

designan.do para amanhã a .seguinte · · 

ORDEM DO DIA 
,j:: 

Votação cto projeclo n. 578 A, de 1919, re~lando . a lo
-0ação dos predios urbanos e dando -outras providencias; com 
parec.-er da Commissão de Constituição e emendas sub!titut.iva 
e addiliva C com emendas) . (2ª discusrão); 

2• discussão do t>t·ojecto n. ·360, de !919, approvando o 
aelo rnnndr,ndo executar o contracto celebrado, em . i2 de 
março de 1919. pela directoria do C0Uegi9 Militai- de Porto 
Alegre, com .João Ketger F.º e outro. 

Levan~-!;e a. sess.ão ás H horas e 40 minutos. 

22• SESSÃO, .EM 2 ·DE JUNHP DE 1920 
:-

PRESID!NCIA 00 SR.. :BUENO l!RANOÃO, PRESIDENTE 

A's 13 horas procede-se á chamada, a que respondem os 
Srs. Bueno Brandão, Arthur Collares Moreira, Juvenàl L~
martine, Annibal Toledo,· Octacilio -de .Albuquerque, E9bigen10 
de Salles, Costa. Rego, Dorval Porto, Herculano Parga, Agrip-

' pino de Azev~do, · RC>drigues Machadó, Joãí) Cabral, Armanoo 
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ANNl\.ES PA ·CAi.uRA . 
Bui'lamaqui, Osorio de Paiva, Fi:ederico Borges, Simeão Leal, 

··.Antonio Vicente, Eduardo Tavares, Alexandrino da Rocha, A. 
Austregesilo, Pedro Corrêa, Turiano Campello, Aristarcno 
Lopes, Alfredo de Maya; Rodrigues Doria, Manoel Nobre, 
Deodato Maia, Pedro Lago, Lauro ViUas Bôas, Leoncio Galrão. 
Pacheco Mendes, Arlindo Fragoso, João Mangabeira, .IoSé 
Maria. Raul Alves, Moniz Sodré, Leão Velloso, Sampaio Corrêa, 
Nicanor .Nascimento, Paulo de Frontin, Manoel Reis, Buarque 
de . Nazareth, Ramiro Braga, Mario de Paula, Mauricio de La
«el'da, Teixeira Brandão, ~ugusto de Lima, Ma tta Machado, 
:Americo Lopes, Odilon de Andrade, Francisco Bressane, La
mouoier Godofredo, Fausto Ferraz, Morefra Brandão. Raul S~, 
Alaor Prata, Edgardo da Cunha, Carlos Garcfa, Ferreira. Braga, 
José Roberto, Barros Pentearln .. J>almeira Ripper, José Lobo, 
João de Faria, Ayres da Silv~, vlegario Pinto, Pereira Leile1 
Luiz Xavíer, Luiz Bartholomeu, João Pernetta, Eugenio Müller, 
Alvaro Baptista, Carlos Penafiel, Octavio Rooha, Domingos 
Mas~arenhàs, Barbosa Gonçalves e Joacruixn Osorio (71). 

Abre-se a sessão. · 

O Sr. Annibal Toledo (S• Secretario, .servindo de 2°) 
prõee<fo á leitura <la seta da sessão antecedente, a qu.al é, sem 
observa.çõ~s, ·. approvada. . · . , · 

o Sr. Presidente - Passa-se á ieitura do expediente .. 

O Sr. Juvenal I,amartine {2º Secretario, -'er~ndo li.e 4º) 
procede á leitur~ do seguinte 

EXPEDIENTE 

Offlcio: ' ' ' . Do Ministet'iÔ da Fazenda, de 3i do mez findo, enviando 
a seguinte 

Srs. membros do Congresso Nacional Na mensagem 
rrue tive a honra de dirigir-vos. por occa.siã:o · da abertura da 
presente sessão legislativa, disse parecer-me necessaria a re
forma do 'I'ribµnal de Contas, de modo que este instituto possa 

· exercer, cClm plena efficiencia, as altas e importantissimas 
funcções, que conistitucionalmente lhe competem, de liquidar 
as contas da receita e despeza e "Verificar a sua le~Iidaqe, 
antes de set'em prr.sentes ao Congresso. 

De tal relevaneia e urgencia se ·me afigura essa reforma 
cple venho de nov-0 pedir a ·vossa attencão par.a o assumpto . 
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SESSÃO EM 2 DE. J l:NHO D}:. 1920 31 : . 

Reclarrn.1!}ões . veeru apparecendo, de longa <laLa, l lo Con
gr-esso e fóra deHe, ·contra a deficiencia da fisealizaçiio finan
ceira exerciua polo tribunal e a impontualidade com que elle 
dcsemp~nha a missão que lhe foi destinada de elaborar an
nualmente as contas de cada e."(ercicio para o julgamento pre"
vis1.u no art . 3!1, n:. i, da Constituição. Essas reclamações são 
procedentes, porquanto, embora . instituido para esse :fim, o 
certo é qu"' o 'fribunal jámais conseguiu realizai-o, como o 
exigem a crdem financeira e a estabilidade do credito da · 
Nação. .. · . · . . ,. ,~ 

· Constitl1e, porém, elemento basilar para garantia da ~exâ
t.:~idão de taes contas a a..Puraçâo opportuna dos actos de 
;;estão dos responsaveis pelo recebimento, guarda e emprego . 
dos dinheiros publicas e bens J;>atrimoniaes da União, poi:$ só· 
pelo julgamento definitivo dessa gestão se pódé· aquilatar a. 
1.Mra e.xacta. da rece)t.a e da despeza, e a situação do patrimo
nio nacional, representado pelos bens moveis e imnl.oveis · 
pnrteneentes á Fazenda. . · · 

Embora de caracter successivo. fJ · de sal~tares effeitos' 
essa· fiscalização. Além de importar o cumprimento de rele
vante preceito constitucional, até ao presente não observado, 
ella impede ás mais das .Yezes o desvio dos bens publicos~ pela 

. cert.eza em que ficam os responsaveis da .immediata apura~o 
das .suas contas e. punição dos crimes funceionaes · Que por
ventura tenham praticado: · . · · 
~ Mas, para que a tomada de contas tenha esse effeit.o pr&
vent.ivo e repressivo, e offereça, ao mesmo tempo, elementos · 
apro:veitaveis para a -or.ganizacão das contas da gestão fi.Jlan- · 
ceira, é imprescindivel que seja executada annualmente. Ora, 
6 isso o que não se . tem 'feito nem se póéie fazer com a. orga-· 
nita.Qâo actual: em 1919 o Tribunal julgou os processos de 
conto.a de 658 tei;ponsaveis, quando o numero destés, só nos 
Estados de .Minas, S. Paulo e l\io de Janeiro, é superior a 
3.000, e na União sóbe a mais de 8 . 000 l Enti-etanto, para 
ter-se uma ídéa da importancia a que devem attingir, real
mente, os àesvios crimjnosos dos ·dinheiros publicos, basta 
assignalar que, com a reduzida fi5calizacão a.ctual, . o Tribunal 
apurou. de 1896 a 1918, ·alcances . na importancia de réis 

. 1.004:792$176, ouro, e 17 .832:892$730, papel. 
, Desfalques tão elevados só se e:x:plicam pela defeituosa 

fiscalizacão successiva; pois a experiencia tem demonstrado; 
em alguns Estados da Un~ão, ~1ue, uma vez methodica e oppor:
tunamente executado o sen:1ço de tomada de contas dos 
agentes responsaveis, taes des,:ios se tornam praticamente 
impossiv~is·. · 

A causa rln deficiente acção do Tribunal. segundo informa 
o seu presidenf.e, tistá no i;eu reduzido corpo instruo·tivo, ~e 
todo insufíiciente .paro. o dP.sempenho das numerosas ~ttr1-
hui1,;ões q\Je lhe incumbem .. 

. Reeentem enle. é certo, ausmentou-se de 21 runcoiona
rios o quadro do Tribunal; m.as, era tão reduzido o auadro an.-
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tcriür que os novos empregados tiveram logo a. :sua aetividade 
inteiramente absorvióa peio exame aos actos · sujeitos á fis
falização prévia. E. não podia ser de outro modo. desde que 

. o numero de paneis sujeitos ao registro prévio se tern ·avo
., lumado verhgmosamente com a expa.n.são das despezas pu.oli

cas. Nas ses~ões realjzadas em 1~19, da Primeira .Camara e 
· das Gamaras Reunidas, ~ quaes incumbe aquella fiscaliza

j>ãç, o Tribunal proferiu despac·ho ;!m ~.~. ~-fo pr·J~e~sos. •\'>
siín o corpo instruc.tivo; com 75 funec1onarios, . numero sem
pre' diminuido pelas licenças, féria:; e eonumssqes externas, 
:foi apenas bastante pa1·a. attender ao estudo e registro daquel
l'·:- papejs - contra1~w::;, e.reditos, ordens de pagamento, pen
sões, assistencia 'á tomada de contas das emprezas que gosam 
de garantia de juros. liquidação de conlas de respoo:aveis e 
dos proces:;os de fianca julgados :peia Segunda Camara. 

Não teve deste modo o Tribunal pessoal disponível para 
organizar as suas dE.legaç.ões nas repartiçõe3 pagadoras da . . 
Capital e dr•s. Estados. Ora, da organização dessa5 delegações ' 
dep1mde a pontualidade e regulariiação do serv!ço de. tomada: 
de contas e · o complemento da fi3calizacão ·prévia, que açtual
mente só é exercida sob!'e os actos dos ministros, e não com· 
prehe11<le as de~-pezas .effectuadas á conta de e!'editos distri
buido3 ás diversas estações pagadoras. Da .necessidade de 

. taE>R delegações, sóment.~ no tocante a estas despl zas, ua nJ
.. Qão ex.acta o facto seguin~e: no €xercic.io de .1918, da despeza: 

da T!l!ião, no total de '18-~i~ :2 d$~54, ouro, e 569.185: 1380 ~ <>t:k~.
papel, apenas rnbre 15.026:27';$533, ouro, e 9tJ.674:2DOS54.1, 
-papel. exerceu o Tribunal vigilancia ~ffectiva mediante o l'e
gistro .Prévio das ordens de pagamento; escal)aram ao seu 
exame 63.185:993$716, ouro, e 472.511 :.490.$047, papel, que 

'fü1·ain empreaado.; livremente pelas estações pagacio;.·as, Sf m a 
menor interferencia do Tribunal; e. cuja applicação só remota
mente será examinada, quando o Tribual julgar as contas dos 
pagadores, ~er:viço Este deficientíssimo e que continúa exa
ctamente no mP.::.:mo '),-;fado de atrazo cm que .se encontrava 
antes da reforma.· de 1918. · · 

·· P:i.ra comptetar essa reforma, que fiCou lettra morta na 
i:.art.a em q11e visou () lncr~mento do serviço de tomada de con
t.as ~ a fiscalização prévfa sobre o~ actos dos ordenadores se
cundarios, urge dotar o cor},'o ínstructh•o com pessoal suft'i
ciente . 

O Presidente rlo Tribunal, uo relatorio que apresentou ao 
Congresso, no armo findo, jul~ necessario para t.al fim o au
i:rm .. 11!0 do 1 fl() esrrinitlrarios, sP.ndo 20 primeiros, 30 si.-gun
dos,. 30 tcrcf!iros e 20 quartos. A despeza com esse augmento, 
na. impot'tancia de 6-12: 000$, d~ vencimentos nxos, e:tcluidal! 
as gratificacõe; extraordinarias, Sl'.rá compen~ada com a evi
tacão <los <lesfal<rues e das d<?spczas illPi;aes á conta de credi
tos di~tribuidos. No período de i896 a 19t8, o Tribunal. 
e..""tercendo fiscalizacão prévia sobro um 1p1into . np~nas 1Ja des-

,. peza . tot~l da ·União, impediu, pela recusa· de registro, paga-
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·· .. ·· 

:fa:. : .. ·· : - . 

m entas ille:;aes no tola! de 120 . 58~ :101$599, papel,· ~ 
ti07 :92-í.$452, ouro. . 

Taes. cifras c1·csecrão se 1í~i,·e1menlc si ao Tr·ibunal fõi· 
dado: ,fiscalizar, · por m~io .das delegações, o empregQ dos ou-
tros quatro quintos da c!espeza. · ·· 

Decretado o augmento <lo quadro; os novos logare;S-, · pal'a 
<!UC se não :mallogre o lea lamen, devc1·ã.o ser .pro..,idos pot· 
-pessoas que já tenham dado provas de competencia e dedica
ção ao ·s~rVÍQO, especialmente em tomada de contas, e eSCo-

. Hlidas de preJer·encia uo pessoal do l)l'Oprio -Tribunal, das. r e- / 
partições <le Fazenda e das secções de contabilidade dos mi.,. 
ni.sterios . · · 

Não é só, porém, do augmenlo do p'essoal que depende. a. 
<:fficiencia e o proveito da acção do Tribunal. E'· indispensa.:.:.· 
vel tamb'em uma boa legislação de, contabilidade. Infeliz
meote, .a:Pezar de. trabalhos preliminares que· datam de mais 
de quarenta a1mo.s, ainda não se . votou o codigo ou lei geral 
de contab,ilidade, que de:ve condensar e harmonizar os espar., 

. sos e n~ó ,raro incongruentes .dispositivos do nos:so 'direito. 
iiiianceiro •. -' · · 

Peço ao Congresso que dê remedio ~s falhas apontadas da 
fiscalizaÇão dos dinheiros P.Ublicos, autorizando o Governo a. 
rever o aclo organico do TrHlunal de Coutas e augmentando-, 

. me o ·corpo inst.ructivci, ass im como · approvando.~ com as mo-. 
dificações que · julgar convenientes, o pl'ojecto da lei geral de 
contabillôade, já estudado pela Commissão Especial da. ca-. · 
~arà dos Srs. Deputados. · 

Rio de Janeiro, 27 de maio de 1920, 9~· da Indepel)de.ncia 
e 3r.2º da. Republica. - iEPitacio Pessôa. - A' Commissão Es·-
pecial do Codit;o de Gontabilida.de Publica. · 

Telegrarnmas: 
Cast~llo. 30 mui o ·_ Preside_nte Camara · elos DepuLad•)S 

füo - Camara !Vfuni~ipal. e Prefeitura Espirito Santo, Ri.;-i 
Pardo i·epresenlau~ :-; vereadores e prQfeito inira julgam hou-' 
toso exercicio s~n · mandato rtever testemunhar V .. Ex. s u.a 
solidarieda,dc Go-verno legal , l\<!stoi· Gomes eleito unanimc...:: 
mente neslc muni<'·iPio onde nenhum voto discordant.e d_c;;
incotio :;era! acolhimenLo com que · aquclla candidaLura fora 
recebida. por. todas as correntes políticas do Estado, aFfírmam 
ouLrosim a V. Ex. :situação segurança prestigio Governo· 
ksnl, u. quem todas a;; autoridades estadoaes Iocaes inclusive 
judiciadas cstã-0 acatando. · Rllspeitosas saudações , - Honori r,,. 
·vieira Machado da ·cunha.. _..;_ José · Ray1nu'1U/Jo Vie-fra : -
JJoavenfmra Fen·eira.--Horw1·io Antonio dô CJrlrrno..-Mctrnoel· 
Wbeira Souza, vereadores. - .4.~t(lusto Emilio Esteilita Luiz. 
prefeito. - Inteirada._ · 

Cachoeiro· ILa.pemlrim. '1. - Tendo hom·a. corrimuni~at 
11 • Ex. -sessã-0 26 corrente camara muni-cipal Ca.c.b,,oeiro Itape
mirim votou i'noção unanime de apoio Goyerno eoro!l,el Nes~ 

C.- 'V&l. II• 3 
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tol' Gomes. : Saudações. - · Raphael -de Martins, vlce-presi-
.. dente, em exercfoío. - Attilio Vivacqua, prefeito em ~er

cicio. Reconheço verdadeiras ~iril:las de Ra.p~ael Mart}ns ·e 
AUilio Vj_vacqua e dou fé. Ca<:hoe1ro Itapem1r1m, 1 de Junho 
de 1920. Em. testemunho de verdade, tabellião Francisco .Car-
1:clÃO Braga. - Inteirada. · 
. S. Matbeus, 1 .;._ Cumprindo alto dever l~var a,lto <o
nbecimento V. Ex. de toda a ramara. que em bem ~o pro
gresso da terra espirítosantense prestam ·franco. apoio e . soli
dariedade ·ao governo do adminstrador criter~o~o e trabal!l~
dor ·honesto coronel Nestor Gomes tem a fehc1dade de d1r1-
gir-lhes os .destinos pela liberdade das urnas. Altenciosas 
saudações. - Joaquim Tei:teira Silva ·Junior, prefeito muni-
eipal, - Inteirado. _ 

Anchieta, t - Discutindo-se Poder Le~islativo questão · 
.. presidencial deste Estado peco licença declarar V~ Ex. que 

Jll'e3to inteiro apoio ao Presjdente do Estado coronel Nestor 
~<>mes, cujas ordens sã.o tr~nsmittida.s por tm as autoridadee. 

·. ~ste municipio. RespeUosas saudações . . - José Miranda, 
collector estadoal. :.;_ Inteirado . . · . 

· Piuma, t - Neste innnicipio rei~a completa ordem pe
dimos licença. . communicar V. Ex. que nos correspondemos 
com Presidente Estado coronel Nestor Gomes, cujo Governo 
está apoiado todas as autoridades p.ovo, Respeitosas sauda
çõea. - Gentil De88otts, colh~ctor ínler.ino. - Heliodoro G&n~ 

. çalves da Silva, ffacal estadual. ~ Tito de Pauta Ba1'1'i':•, sup-· 
plente do 'substituto do juiz federal. - Luiz de Oliveir11, 
aj.udante procurador Republica . ....;... Joaquim Serafim dos A~
jo1, ségundo supplente substituto juiz federal .. - Inteirado. 

Anchieta, f ~ Pec;o permissão dériarar V. Ex.", que ne~te 
municipio reina ordem, recebendo todas autoridades insl:-u
cções Presidente Estado eleito e emp,óssado. Respeito::!ls San":" 
dacões. - Pari$iQ Gonçalves. <iele~ado de Policia. ,luteira•lci. 

· Anchieta, f. - Agitando-se seio.\ partido nacional caso 
polilico ~ deste Estado1 peço pcrmissã.o affirmar e:ite mun!cipio 
fim paz, estando t:oaas autoridades constituídas cominunica
do Governo Presidente coronel Nestor Gomes. Saudatões 
respeitosas. - JOsic,$ Sorn:es, juiz de direito. - Inteirada. 

Santa Leopoldina, i - Temós honra participar V. Ex. 
estar este município em <iompleta ordem, estando todas re
partições Jederaes, estaduaes. municipaes, funoeionando re
gularmente e achar-·se este· município solidario Governo c<>~ 
ronrl Nest.or Gomes. - Francisco Vero[oet, prefeito. ,_.., l<n~ · 
neue, pre!!idente. - Intei~ada. · . · 

An~~iet.a, i - Ouso ped~r licença V. Ex. · em vista ques
tão pohttca Estado para aff1rmar .perfeita ordem neste mu
nieipio. eu.ias autoridades todas apoiam Governo Presidente 
toronel Nostor Gomes. Saudações respeitosas. OctavílJ 
Oliveira, jui% distrietaJ . - Inteirada. · 
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s. Pedro Itabapoana, 1 - Cominunico V, ·Ex. se achar 
este município em/ perfeita .calma. e todas autoridades em re
lações com o Sr. coroni;ll Nestor Gomes; - Pedro F01'tunato, 

' supplente juiz de direito . ...:_ Inteirada . · 
Anchieta, 1-'-Devidamente autorizado. peJa Gamara deste 

municipio endereço a V. Ex. e a todos os illustres represen
tantes da Nação nessa Casa do Parlamento o appello que to
dos f;lZem pa~ que o desejo de todos os espirito-santenses 
sanccionado, reconhecendo . como verdadeiro ·unico Governo. 
legal o do coronel Nestor Gomes, eleito sem competidor, una.
n.imemente diplomado.· pela junta apuradora e legalmente re
conhecido pelo Congresso Legislativo do Estado. Respeitosas 
saudações . . - · Philadelpho Ferna'lllies, presidente Camara 
Municipal. _,,,,.- Inteirada. 
. . . ' 

Lage, i --,-'- camara Municipál autoridades eleitorados 
município B. Familia, protestam absaluta solidariedade Go
verno . eminente . patrio~ coronel Nestor Gomes, a quem 
apoiam ineondicionalmente . Respeitosas saudacões. - João · 
Barbo$a, prefeito municipal'. - Joaquim Cruz, presidente Ca
inara . - ·Antonio Epaminonda$, vice:-presidente Camara. -
t;amiUQ Friueira, vereador. __.;. Reynaldo Nogueira, vereador. 
Amenco BaTbO.!f:I, vereador . ...;... E,uclt1deg Mene:es, juiz dislri
ctal villa. - .Jo34 Collan:o~ juiz de .districtal Figueira. -
Mario Sanna, . juiz $ . . Francis!». · · -

Leopoldina, 31 de maiõ · - .Assegurados inteira solidarie
dade com ooronel Nestor .... Gomes, unico candidato · suffragado 
pelo. povo espirito santerise, cujo Governo prestamos franco 
apoio . saudações .. cordeaes. - Antonio C08ta coelho, aju
dante . procurador ·Republica. - Manoel Trancoso Espirito, 
Santo, Juiz substituto federal. - Inteirada. ' 
· Itapemirim, t - Reina ordem todo municipío, todas au
toridades . solidaI'ías Gc\rerno coronel Nestor Gomes. - J. Bat-
bira.to~ . prefeito. - Inteira.da. 

·. Castello, · 30 - PreJ!idente Camara DPputados - Rio -
Governo ·municipal 'Rio· Pardo consf derando nome Presidente 
Nestor .Gomes unanimemente sufragado. lodo municipio cargo 
ora empossado vem testemunhar junt.o V. Ex. franco apolo 
que .dá seu Governo e cumprindo assim dever manifestar so
berania vontade povo que elle legalmente representa~ Sanda- · 
ções respeitosas. - Nicol.áo Deb,iase. - Nominato Fideli.s de 
Miranàa.. ~ Pol71doro B.odriflttes Trindade. - ldelonso Ro-
drigue1 .,de Paulo . .. - JoiJ.a José de Lima. - Inteirada. · 

Itapeinerim, i ·-Presidente Camara Deputados - Rio -
Interoretando sentimento vontade povo unanime sufragio 

· eleii;ão presidencial mais uµia vez tenba honra affirmar 
V. Ex. nessa · inteira solidariedade Governo Senador Nestor 
Gomes. Saudações. - WasJi..inpton= Meirelles, Presidente ca-
. mara. _, Inteira.da . · · 
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Calcai.lo. 1 ....:... Pl'esidente Camara 'Deputados :- Rio -' 
Coriio .primeiro sup.plente elo ':$Ubstituto juiz federal deste Es
tude em Calcado. affirmo V . Ex. sob pa!avra. de honra que 
aqüi só exisk . uin.a C:imara ·presidida p elo capitão' João Mar-. 
cellfüo Freita:5 e tendo como membros Dr. Astolpho Lobo, 
Dr . Luciano .Irct·é. Alcebiades Gdmes, Josê Vieira. Sauda,e.ões. 
- Egydio Gonçalv es J!achado. - Inteirada. 

Cal~.ado. ·l '- Presidente ·Cámara Deputados - _:Rio -
Como promotor publico comarca cabe-me dizer :a V . Ex. que 
aqui só existe-uma Camara Munic_ipal e que é presidida ~lo 
capitão J0ão Marcellino Freitas, que apoia Nestor Gomes.: 
Saudações . . - Octavio Vasconcellos. - Inteirada. · 

Calça do, : ·J - P.i:esidente Gamara Deputados · - _Rio -:-' 
Respeitcsamente levo conhecimento: V. Ex:. que neste mum....: _, 
cipio de que sou prefeito reina completa . paz e todas· auto~ 
nâades prestam inteiro apoio governo legal Nestor Gomes . : 
Saudações. - · Francisco G«•l'cia, prefeito .municipio. - In-
teirada. · ' · · 

· . Itapemerin\, -1 - Presidente Gamara Deputados - Rio. -:: · 
-Completa ordem todo municipio todas. autoridades se comínu
nicam governo coronel Nestor Gomes.' · Sauda!)Ões. - -Jo:;é 
Queiroz, delegadO policia. - Inteirada. · . . · . 

Santa··crl.iz, i · - Presidente Camara Deputados - R.io.-
Confirmo estar n'mniéipio em ordem e todas as autoridades . 
~ ·relações. cem governo coronel Nestor Gomes .. --, Collecto~ 
estadual, Aa'lu.:llo Catlos. - Inteirada. . · - · . 

.. >Calcado,'! l - Te~ho«a· tionra levar conheci~eàto. V. E -x:. 
que . acha-se aqui ás autoridades c'onstituidas wdas obede
cendo ordens do Presid·ente Estacto··coronel ·'Nestor Gomes , es
perando solução justiceira dessa . .con.i;regacão. Saudações . ·...;. 
Pedro . Medina, collector. - Inteirada. · · · .· · · · .. : · · · . 

· Santa Cruz '(K .Santo) . 1 ~ Camara. ·Municipal Nova· AI- · 
m~ida apresenta. · solidarí~ade Governo Nestor . Gomes · uriico. 
eleito pelo povo .acc&rdo -convenção. Sáudaçõe:s . .:..:.:.. Herm:itnio 
Ca.st1•0, ·presidente: :.....,,. Fr,e"àerico Perei'ra., vice-presid'ente. -
Mà.noci A1·chiminio e S-ylvio .Agostini, vereadores. , 

·S. Pedro Itaba:poana, f .. :_:.Communico-vos .reinar- completa 
ordem neste município, todas autoridades i)Orresporidendo-se 
Governo ~estor Gomes . ...:.... S.audaiiões. - · Delegado de p.oli
cia. Manoel Agu.icr. - .1 º supplente Eipidio Silva. _:. .Intei-
Tada . ; · 

S. Matbcils, :l - cã.mara Municipal em ;:;ua maioria. tem 
· a honra · fi~ levni' ao alto conhecimento de · V. E."í. e de toda. 
· Ca.inara.· de _que · interpretando as j-ustas aspirações <lo ipovo 

, mathensc affirmaram f~anc.a. so~idariedade· e <lceididQ a..poio 
ao-· Governo do bencmcr1LO Presidente Estado · coronel Nestor 

. Gomes. Sa:uda~.õcs cordeaes . - - Gl•acilW.no Francisco âe Oli
.. veira, . p:residente. - Co!ri.ppo Rod2•igues Cunha, vice-presi-
:: ·Jiente . .. - (:osme .. Andrade, 'Verea{lor. 1osé Antonio · de 

Souza -Lê.; vel"e3;dor: ~ Inteirada. · · · 
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Ca!.~ado, 1 ___:. . Levo conhecímeiiio V . Ex.· bem vc1'dadn 
ncnhu.ma alt.eração" ·ordem 1Publioea comarca ~[arcondopol is. 
'.Atténciosas saudaçõr::. - Wo.l.dem.m· Perein1., ;inir.. dire1to. -
Int,eirádo. · · · 

Anchiefu, 1 _:_ Ventilando-se Poder LegislaUvo :::facio
nal situação politica des~e Estado pernü.tta V. Ex. trazer 
conhêeímento V. Ex.· drmai's representant1;s na1:-ão .que neste. 
municipio reina completa pa~ estando juii dfreito, cam-ara . 
municipal delegado policia, conector estadual promotor pu
blico · todas autoridades emfim "eommunicando-se Governo 
coronel Nest.or Gomes,- Presidente Estado ao qual todos pres
tam apoio • ._.,.... Saudações respeitosas. - Ge1·enasio· .l1:lira11da., 
;prefeito munieipal. - Int.eirada. 

:Hepresentai:ão dos industria.os de cervejas, <lesta Capi 
fal, pedindo a manutencão d_a'S actuoos taxas alfandegarias 
sob .as materias nccessarias á. fabrica()ão da cr.rveja. - A' 
~commissão Especial de Jleforma Trihutari.a. . . . 

ReqtJ-er.ímento de P edro da Costa Leite, major reformado 
do E.'ercito, pedindo relevação de prescrípção para recebP.r a 
Qu.anti~ de 2.:800$. · .á .que se julga com .direit-0. · - A. Com-
missão de -Cinanç.as. . .. . -

· · E' lido · e ficn sobre a me8a, até ullerior deliberação, um 
projecto de Sr. Buarque· ~azareth: · · 

- E' lido e vac a imprimir o seguinte , 

PARECER 

N. 3 - Hl20 
. \ 

Jlmfrl.à ai•chivm· o ·1·eque1·iment0 em que A. F. Pnlm 2lNlc JHP 
gamento da quantf.a. a qlte. se j nl{Ja com di»P.1°to · 

- -O Sr-. ·'N . F .. Palm requereu ao CongL·esso · ~aeiomi.l n 
:vot.'lc:.ão de .um creQ.ito de U !760$. pa.p pa.gnmenl.o de cont..-i..., 
provenientes do serviço de . cônducão de presos, . contractado 
com o Governo Federal em 5 de julho de '1!)'12, quantia 111ie 
não h3.via aindn sidó l)aga até a. dat.a. do .. r~C:t?C'rimonto . 

• · Vindo o papel :"t Commissão rlc Finanças. t•eqncrl'u o n.~
lalor que .sf:! pedisse inf9rmações ao Ministro da Justiça. e ~r
goéios Tntí'riores, respond~ndo est.c cm o1'ficio dP_ 2G dP. ,ja
Tieiro P.ro::rimo passa.do; .que. rcalruPnlf', o ·Pf'tic:ion:.t.rio é ·c.rP
tló1·· do Governo. por ter feito os transpor~:; ··llcnlre esta ca
pital e a Colonia de Dous RiOSl>, nccrsc<mlando. qw~ . por 
'«aviso à!'.\ 22 de .. ianeiro ufümo, solicitm.1 o :Ministro da .Ju~
ii~a seu r.ó!leg:a da. I•azenda; as· precisas provid<"Vci:ls afim .df' 
<:lle; por. cxcrC'icios find.os, seja. · liquidado- o l'r::~.o dnqurlla 
di,·ida, na importancia de 8 :760$000. 

V<>rif1cou-se, portanto,- que o Gcrvernn- pagou entre a 
<!al.R do requ1;rimento P. a do officio do ~r. · :\linistro da .Tus
tir:n. a. <Jttántia <ic 3 :000.$, qW' reduzín ·de ·L '1 :7()(J!'\ ~ 8 :76ü~. 
a ·.imporl.aucia de ,quoe· é credor . o . ~~. · H. F . P:llm. ·e ·que o 
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restante· d~ divida deverá. ser paga. pelo IMinisterio . da Fa
zenda, por e'xercicios findos, cabendo ao Congresso, simples
mente,· aguardar· a mensagem do Governo, si este porventura 
jt.?lgar ne~ssario .-º reforço de ve:\'.ba, para pagamento da di
vida já reconhecida. 

Não havendo o que deferir. a. CommisSão de Finanas é 
de parecer que .seja archivado o requerimento. · 

Sala das Commissões, i de junho de 192Ó; - Ca'l'W& de 
Campos, Presidente. _,_ Alberto Maranhão. -'- Osca,. So<D'es. 
- Sampaio Oorr~a . ..,.... Celso· Bayma. - Justiniano de Se'fpa. 
- Balthazar Pereira .. - · Cincinato Braga. · . . · · 

São successivai:nente lidos e vão a imprimir os seguintes 

PROJECTOS 

N. 12 ·- 1920 

Abre o tJredito especial de ·u -:.8Z6$660,. para pagamento ás
DD. Constánça Vianna da . Costa França, Luiza Vianoo 
dtz Costa Fra1U]a e outros, em virtude · de sentença: ju:.:. 
d;icia:ria . . . . . 

A: Commissão de Fin.ança.s foi presente a m~nsagem do 
Sr. Presidente da Republica. de 28 de abril ultimo, solfoi
tando autori:T.ai;ão para abrir · um ··credito especial . de 
24. :826$660, afim de occorrer ao pagamento do que é de\.id() 
a DD . Constança Vianna da Costa ·Franca: I.uiza da .Costa 
Franca e Laura. Vianna da Costa Franca,. em virtµde de sen
tença. judiciaria: . · · 

Dos dor.umen,tos que · acom-panhanm a mensagem, expo
sição de motivos do Sr." M ínistro da Fazenda e carta. preca
torià expedida plo juiz fede~al' da 2ª Vara, consta: · 

a) que. em acção intentada contra a Fazenda Nacional 
por D. Mgria Bernardina de Lima e Silva l\foniz de Aragão, 
viuva do desembargador Salvador Moniz Barreto de Araltão, 
para que fosse aquella. condemnada a lhe pagar as pensões 
do montepio, na razão da metade do · ordenado que era per-· 
cebido pelo. funccionario fallecido, intervieram r.onio asais
t~ntes. entre outros. quando a accão .lá · estava em instaneia 
superior. DD. Constança Vianna da Costa França, Lui7.a Vi-

. anna da Co2ta Franca e Laura Vianna da Costa Franc!\, 
viuva e filhoi; cio finado desembargador João Galvã.o da Costa 
Franca, quP. tambem ·se julgavam eom direito a uma pensão 
du montepio i~ual â metade do ordenado que cm vida rece-
bia o seu mat'ido ~ pae; . · 

b) que, admittidas as supplieantes como assistentes por 
accordam do Supremo Tribunal Federal, ·de 26 de outubro 
de i9i2. foi P.ste embargado pelo procurador gel"al da Repu
blica,tendo sido afinal desprezados os el:nbargos ~ condemnada 
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a Fazenda Nacional a pagar ás assistentes já mencionadas o 
que fosse apurado em execução; · . · 

e) que, feitas as contas necessarias; tudo de accõrdo com 
a sentenca. acc6rdãos, promocõe~ e despachos, foi verificado 
que ás ditas as~istentes cabia receber do Thesouro Nacional 
a importancia deo24 :826$660, que é a quantia de que trata a 
mensagem do Sr. Presidente da Republica. 

- Assim. por ter verificado que a sentenca contra a Fa
z~nda Nacional foi proferida depois de haver esta recorrido 
a todos os meios legaes de rlefesa, é a Commissão de Finan
ças de pareeer que ao Congresso Nacional seja· submettido o 
seguinte projecto de lei: · 

O Congressó Nacional resolve: 
Artigo unico. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, 

pelo Mioísterio da Fazenda, o credito especial de 24 :826$660, 
{vinte e· quatro contos oitocentos e. vinte e seis mil seiscentos 
e sessenta), destinado a pagar á DD. Constança Vianna da 
Costa Franca. Luiza Vianna da Costa Franca e Laura Vi
ã.nna da Co~ta França., as ímportancias a que teem direito, 
em virtude de sentença judiciaria; revogadas as disposi~ões 
·em eontrarió. · · • 

Sala das Commissi5es, i de junho de t920. - Carlos de. 
Campos, Presidente. - Sampaio Corr~a. Relator. - Celso 
Bayma; - Oscar Soares. - Justiniano de Serpa. - Atl~to 
i'rf.aran/úí,c. - Cincinato 'Braga. - Baltha:ar Pereira. 

!'dENSAGE,M A QUE SIC REFERE O PARE~ 

Senhores Membros do Congresso Naêional - Remettendo
vos a inclusa expotiição do Ministro da FazP.nda sobre a ne
eP.ssidade de um credito espedal de 24 :826$660, para paga
mento do qu~ é devidl) a DD. Constança :Vianna da Costa 
Franca,' Luiz Vianna da Costa França e Laura Vianna da 
Co.!lt-a França, em virtuce de sentença judiriaria, tenho a 
honra de vos ~olicitar :.i competente autorização para. a aber-
tura do alludido credito. . · - . 

· Rio dP- JriMiro, 28 de abril de rn20, S90 da Independenela 
e 32º da Republiea. - F.pitacio Pe~ôa. 

Ezposição de motivos 

Exmo. Sr. Presidente da Republi~a - DD. Con!ta~ 
Vianna · da Cosfa Fran~a. Luiza Vianna (!a Costa França e 
:t.rnira Vianna da Costa Franca. viuva e filhas do desembar
gador da Côrte de Appdlação 'do Distrirto Federal, Dr. João 
Galvão da Costa Fran!,la, intervieram tnmhem, como assis-· 
tentes, na acção prqposta contra · a Fazetida Naeional pela 
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vi~va. do desembargador Salvador Moniz Barreto de Aragão, 
para o fim de lhes set' asseguraca um3. pensão correspon
dente ~í. metade do ord~naào do mesmo magistrado. 

Em seu favor, o juiz federal da 2• Vara do Districto Fe
deral expediu, em 13 de dezembr0 do anno findo, carta pre• 
catoria, requísitanco o' pagamento da· quantia de 24 :826$660, 
de accôrdo com o vencido na acção. 

Igualmente, como se procedeu no raso da autora, faz-se 
preciso '>olicitar. do Congresso Nacional a necessaria autori .... 
zação para. abertura do credito especial para '-O pagamento da 

· importancia deprecada. . · 
E, por ist?, peço a V. Ex.- providencias_ nésse .sentido·: 
Rio de Janeiro, 28 de abril de .1.920. -..,.. Homero Baptista.; 

N. i3 - 1920 

Aln·e o ci'edito eszier.iai de '5-:323$23f, para 'J)agamento a dona 
Maria de .1lmeiàa Martins Costa, em virtnde &e sente.nça 

· .indiciaria. 

Do Congresso Na,eional solicita. o Sr. .Presidente <ia. Re_, 
·publica, em mensagem cie 6 de agosto do anno proximo pas
sarjo, a necessaria autorização para ahr:ir ·um credito especial 
·de 5 :323$232 .. afim de occ.orrer ao pagamento de· gue é devidcr 
a D-. Maria de Almeidf1 Martins Costa; em virtüde ·de sen:.. 
tença .i udiciaria. , · . 

A mensagem de que se trata veiu acompanhada de uma 
expos:iQão de motivo~ apresentaca, pelo.. Sr. Ministro da Fa
r,anda e da carta precatoria expedida pelo juiz competente. 

Dos documentos mencionados, const~. qUe D. Maria de 
Almeida Martins Costa, mãe do guarda-freios da Estrada de 
Ferro Central do Brasil Manoel Gabriel da Costa, fallecido 
em consequenda de dt>.sastre occorrido em servico; propõz · 
uma acção contra a Fazenda Nacional, afim de haver della a. 
indemnização de 200:000$, · -0u ido- ~e fol>Se liquidado na. 
(:X€·cucão, a' que l:'e julgava com· direito .por ser seu dito filho -· 
o s.eu unico arrill'.10- . . . . . . · / 

Por sentença de primeira msf.anc1a. foi Julgada. a acção 
procedente, mas para o fim de assegurar a ré á autora: uma 
·pensão correspondente a·. dous terr.;os do salario que .percebia 
o guarda-freios vict.imado no -Oesastre. -Con!irmanda . ulte
riormente a sentença em grão de appellaoão, foi passado em 
juigado o res-pectivo accórdão. - · . 

Entrando o prócesso em phase de execucão, foi intiroadG 
.,b procur.ador da Republica a apresentar embargos. tendo elle 

· 'proLéstado pela vista da conta, depois _dP. feita a. mesma. 
Quando ·e:õta lhe foi presente, impugnou-a por ter sido 

calculada em import:mcia· maior do que a devida. . . 
. Confessados os embri.rgos pela exeqtlente, foram feito~ 

r.ovos ·-calculos, ·delles resultando a fixação da -importancia de ...,... .· ' --, . 
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5 ;;.23$2B2, tom a qual concordou o representante da Fazenda 
~3.r,ional, sendo, cm seguida, para o pagamento necessario, 
P.Xpeditjo o precatorio, ora enviado ao Ccngrcsso. -

_ ... .:\ conla .refere-se :i pagamento até 25 de maio de i9i8, 
havendo o juiz ..::!cprec:mte determinado que, a partir da~ 

· quella data, fosse a P,XP.quente incluida em folha para receber . 
a pensão ·lllensal de 90$0<i0. · · 

A mensagem enviada ao Congresso pelo Sr. Presidente da 
·Republica refere-s~, pre<:isamente, á importancia da conta. jà 
alludida. · 

Nestas · condicões, ·podendo ser verificado .da carta preea-
toria que. foram esgotados todos os -r ecursos rle defesa por 

. parte da Fazenda. Nacional, e em cumprimento de sentença 
judiciaria proferida pelo Supremo Tribunal Federal, é a Com
missã.o de Financas de parecer que .ao julgamento .da Camara 
p6de ser submettido .o ·seguinte projecto de léi; -

«Ü Óongresso Nacional r.esclvê; 
Artigo unico. Fica o P oder Executivo . autorizado a abr ir, 

1)tilo Mil'listerio ca :F'u;enda, um.credito especial de 5 :32~$282, -
afim de pecorrer ao pagamento do que é devido a D . Maria 
de Mmeida Martins Costa, em virtude de sentença ,judiciaria; 
revqgadas· as dispo::ir;õ~s ·em rcntrario_. > . / 

, Sala da!> Commf!:;sõe;:. 1 de junho ,de i920. - Carlos de 
Campos, Presidente . ..,... Sampaio Corr~a. Relator. - Osca:r 
Soares. - Cftr1ci710.to Bt·a.ga. - Celso Bayma . - Ju&tiniano 
fffe Serpa. -- Alberto ~1aranh0:o. - Balthazar. Perei-ra. -

' 'MENSAGEM A QUE SE REFERE O PARECER 

Srs. - Membro.s c!o Con,,~esso Nacional -:- Remettendo-vos 
a inclusa {'~posi~ão rio Minjstro da Fazenda sobre . a neces
sidace de um credito especial de 5 :3238232, :para óccorrer ao 
pagament~ do qu e. é devido a D. Maria. àe. Almeida Martins 
r.ost::r, eni v irtude de sentenÇa judiciaria, fonho a · honra ·cie 
vo9 solfoitar · a · competl':nte autorizac;ão para a aber tura. do 
alludido credito. · 

Rio de Janeiro, ô de agosto de 1919, 98° da Independen
cia ·a 31º da Repql>Hca ... - EpitaC'i!' Pe.~sôa ~ . 

E.~mo . Sr: t>residente <la Re}'Jublic~ - D . Maria de Al
m eida Martins Costa propôz, na 2ª Vara Federal do Districto 
F~dc:ral, acoão ~ontra a Fazenda Nacional, para o fim de. obter 
uma indemnização pelo facto de haver fallecido ·em conse-

. qti€?nçia· de c!es:!str e occorrido na Estrada de Ferro Central do 
J3r~sil. seu .filho' MnnoP.l G:íbriel da Costa, guarda-freios d:i 
mesmA. via-ferrén e QUe era O ·seü unico arl'imo. _ 
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. . Em prjmeira instancia, a accão . foi julgada procedente. 
m1l5 · para o fim de as::;egurar á autora uma pensão mensal 
correspondente a dous terços dos veneimentos do empregado. 

. Em gráo de appellação, essa senteuca foi con!.irmada oelo 
Supremo Tribunal l!'ederal. . · · 

O representante da Fazenda oppõz os embargos de que 
p·odia lançar mão em pról da defesa da União. . 

Apezar disso, a· Fazenda foi condemnada, tendo, afinal. 
· passado em julgado a sentença nesse sentido. · 

Foi, assim; expedida pelo juiz a quo carta precataria de
.precando o pagamento de 5 :323$232, correspondente a pensões· 
já vencidas. . 

Acontece, porém, qµe tal pagamento só poderá ser atten
dido por mero de um eredito especial, . pois o orÇa.mento não 
.consigna verha apropriada para custear c~sas. despezas, oriun-
âas de sentenças judiciarias. . . · 
:" E, como .dependo de aütorização do Congresso Nacional a 
abertura do mesmo, peco a V. Ex. se digne c:!e provideneiar 
p::.ra seja concedida a qita autorização. . · 

Rio de Janeiro, 6 de agosto de t9i9. - Homero BaptiAta .. 

· N. i4 ........ i920 

Abre o 'credito e!p'ec'ial de 80:756$330, i>arâ ragamento a losé 
·Al.ves de Cerquei'ra (Jesar Filho, em virtude de ~ent~a 
judiciaria . -

Em mensagem ao Congresso. datada de 14 de abril de 
· 1920, S. Ex. o Sr . . Presidente da Republica solicita autori
za~ão para aber tura, pelo Minísterio da Fazenda, de um cre
dito de 80 :755$330'. para occorrer ao pagamento que é devido 
a José Alves de Cerqueira Cesar Filho. em virtude de sen-
tença judiciaria. . · 

. E' o. caso que aos 12 de abril de 1910 o Governo da 
Uriião exonerou indevidamente o Sr . .Jósé Alves de· Cerétueira 
Cesar Filho do carp;o de collector federal, que· este cidadão 

· exercia correctamente em Piracicaba, Esfa-Oo de S. '!'.'aulo . 
Propoz elle. e venceu, sua. accão contra a União, accão que 
foi julgada procedente. conforme tem pacificamente de
c)dido o Poder Judiciario. quando.· na conduc~a do enctor 
não se encontre motivo para sua . exoneraçãl). . 

A Fai1>nda Federal def('ndeu-se na causa, empºregando 
inutilmimte contra a sentenc.a condemnatoria os rec.~ursos le
gaes. Na liquida\'ãO da sentenca. ·o exequente reclamou contra 
o · facto de não terem sido em .seu favor contado:S juros da 
móra. tendo. porém, poslc;ríormP.nte, se conformado com à 
decisão do juiz, que os não julgara devidos. -

Em consequencia, pelo juiz federal da secção de São · 
Paulo foi expedida ·afinal · a· carta :Precatoria.. de .28 de de-
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zembro 'de 1917, requisitando ao Thesouro Nacional o paga
mento devido. Esta carta precatoria transitou pelas repar
tições competentes do Minieterio da Fazenda, sendo julgada 

· em termos de ser cumprida. 
O pagamento, porém, só póde ser realizado por meio d.e 

um credito espeeial, autorizado por lei federal. 
· PQr esses motivos, ~ Commissão de Finanças submette á 
consideração da Camara dos Deputados este 

PROJECTO nB LEI 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.º ·E' o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo 

Ministerio da Fazenda, um credito especial de 80 :756$330, 
para occorrer ao pagamento devido a José Alves. de Cerqueira 
Cesar Filho, em virtude de .carta precatoria do .i~iz federal 
da secção <l-e S. :Paulo, expedida ao Thesouro Nacional, em 
cc>nsecruencia de sentença do Poder .Tudiciario. 

Art. 2. º Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala das Commissões, 22 de maio de i920. - Carlos de 

Campos, Presidente. - Cincinato Braga, ·Relator. - Oscar 
Soares. ;_ ,Sampaio 'Corrêa. - Celso Bayma: -·Justiniano· 
de S~rpa~ - Balthazar Pereira. - Alberto Maranhão. 

MENSAGE-'11,! A QUE SE REFERE O PARECER 

Srs. Membros do Congresso Nacional - Remettendo-vos 
a inêlusa exposição do · Ministro da Fazenda sobre a neces-:
sidade de um credito especial de 80 :756$330, para. occorrer 
ao pagamento do que é devido a José Alves de Cerqueira Cesar 
Filho; em virtude de sentença judiciaria, tenho a honra -de 
vos solici~ar a competente autorização para a abertura do 
:..Hudido credito. 

Rio de Janeiro; H de àbril de 1920, 99" da Indepen
dencia e 32º da Republica. - EpitaCio Pes~6a. 

Exmo. Sr. Presidente da Republica .:..... José Alves <lõ 
. Cerqueira Cesar Filho intentou acção contra a União, afim 
de ser -declara·do nullo o acto do Ministerio da Fazenda que 
o exonerou do cargo de eollector federal em Piracicaba, Es
tado de S. Pâulo, em 12 de abril de 1910. 

A acção foi julgada procedente, conforme tem invaria
velmente· decidíd.o o Poder Judiciaria, quando na conducta do 
oxactor não se encontre motivo para sua exoneracão. 

A sentenca foi confirmada pelo Supremo Tribunal Fe
deral em ·dous acc6roãos proferidos ern appellação e em
bargos. 
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Foi assim a· União condenma:da a pagar ao A". todaS' as 
vantagens do cargo ·e éustas do processo . 

. Na. liquidac-âo, o exequente reclamou contra a omissão 
dos juros de móra; tendo; porém, se· conformado com a de-

. - 'Cisão <l-o juiz de não seren'l os mesmos devidos. . . 
Passando, então, a sentenca em julgado; íoi pelÓ· juiz 

federal na secoão de S. Paulo expedida a carta precatoría 
de 28 de .dezembro de 1917, requisitando do· Ministerio da 
Fazenda seja paga ao exequente a jmport.ancia. de 80 :756$33'0,_ 
correspondente ao vencid'o .na ac-ção. · . 

A carta precatoria._,.está em .termos de ser cumprida. · 
. Acontece.- :,.porém, _que o ,pagamento · neUa d-eprecado ·só 

poderá ser att,endido por meio de um credito especial, uma 
vez que não existe dotação orçamentaria consignando verba. 
para -acudir . .a despeza como a de que se trata, oriundas de 

·sentenças judie.ia.rias. 
E dependendo de autorização legislativa a ·abertura · de 

\im credito, p·e90 · a V. Ex. a s necessarias providencias nesse 
sentido.· · · ' · . . · · . · 

_Rfo d-e Janeiro, i4 çle abril de 1920. - Hom.et.•o Baptista . . 

N. 15 - 1920 

A1we o cr~dito especial de 21 :749$999, para pagumento a~ 
ex-juiz municipal do Acre bacharel Durval CasteUo 
Branco · ~ 

Em mensagem datada de 16 de janeiro ·de 1920, s..· Ex: o 
Si·. Presidente <la Republica solicita do Congresso Na-0íonai :·a 
conc~ssão de um credito especial de 21:749$999, vara paga-:: 
mento de vencimentos que competem ao bacharel Durval Cas- -
tello Bran'CO, nos termos do § 2" do n. II do' art: 3.º da ._ Jej 
n .. 3. 232, de 5 de janeiro de 1917. · 

Fazendo·- a eXpo.sJcão dos meti vos justificativos da neces
sidade desse credito. exPlic.a o Sr. Minist.ro da .Tusti~ia e 
Negocios .Interiores :_· . · 
_ «A.o ser expedido o decretn n. i2. W5, .de 28 de fevereirô 

: <le 1917, foi incorporaQ.o ou· fundido, de conformidade com 
- ~ art. 7º do mesmo d~creto.· o ·então 2º termo da comarca de 

Senna Madureira ao aetual .:1 º termo da mesma comnroa. 
·, , Disto resultou, por força do art. 31·1 <lo referido de- . 
cr~to, .e em virtude. do § 2º do n. II -elo art. 3º da lei nu
mero 3 ~ 232, d~ .. 5 de janeiro de :19:17, a disponibilidade de> 
juiz ·mu_nicipal <l<> termo incorporado, bacharel D1.nval Cas
tello Branco, com direito á percepção de metade dos ven
cimentos do cargo, porque não . cometJOU ·a s_(ft .comput:u10 a 
y.n.rtir de '1 de outubro de ·1915; tendo sidQ.....O decreto de no-

. . . rnea.Qão lav.rado em 30 de ago.sto do mesmo anno. 
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Assim, o quatriennio do maiistrado em questão terminou 
cm iO de outubro ·de 1919, e .até essa data vae a r.esponsa
l>Hidade do Governo Federal, quanto aos venuimentos do ci
tado juiz, de accórdo e.om a: do~trina estabelecida pelo Su
premo Tribunal Federal e acceita · ;peo Congresso Nacional, ao 
votar os creditos para pagamento de serventuados àa justiça, 
em ·identidade de situação com o bacharel Durv~I Castello' 
Branco.~ . . 

Parece ao Rel.ator que, para a Commissão de Finanças 
emittir seu parecer favorevel á concessão do credito solicitado 
pelo Sr. Presidente da Republica, não são -necessarias outras 
t·azões. - - ·· 

.Po_r isso", prooõe á. Camara dos Depu,t..ados a approvacão 
· d-o seguinte 

PROJECTO DE Ln 

· · · · O Congresso Nacional decreta : • · 
·ArL L" E' autorizado o Podei:- Executivo a abrir, ,pelo 

Minísterio da Justiça .e Negocios Interiores, um credito es- , 
. ,, 'peeial de 21 :7 49$999, para o pagamento de v~ncimentos que 

.competem ao e:s:-juiz. m'Unic1~Pal . do ex.tincto 2º termo da 
comarca de Scnna Madureira, no Territorio do Acre, bacharel 
Durval Castello Branco, no periodo <le 11 de maio de :!. 917 a 
iO de outubro de :19i9, .nos termos do §"2º do·n. II do ar
;~igo 3ª -<falei n.· 3.232, d.e 5 de janei110 de :l.9i7. _ 
· · ·. Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrario. 
. Salà das Gommissões, 22 de. maio de 1920. - Carlos da 

:Campos; Presidente. ·- Cincinato B1•aga, Relator. - Oscar. 
Soa'l'es. - Sampaio Corr~a. - ·cel.so Bayma. - Justiniaiia 
de Serpa. - Alberto Maranhão. - Galtkazar Pereira . 

'.MENSAGE~r A QUE SE REFERE O PARECER 

Srs.· membros do Congresso Nneionn.l - Tenho a honra 
de submctter á. vossa elevada consideracão a inclusa e<G)osi
t)ão que me foi a{ireseptada pelo ministro di Justic-a. e Ne- . 
gocip~ Interiores. concernente á necessidade de ser concedido · 
peio Congresso Nacional um éredito especial de 21 :749$999, 
para pagamento de vencimC\ntos que competem ao e"-juiz 
municipaJ ~ c:tl.incto 2° ~rmo da comarca de Seona Madu
reil'3, no Territoria. do Acre, bar:harel Durval Castell-.> Branco, 
no neriodo d~ H cie maio rlc 19~7 a 10 de outubro de 19f~, 
.em (Jue esteve em disponibilidade, com direito á. percepcão 
de metade doR respectivos vencimentos, nos termos do § 2º, 
n. II,· do àrt. 3" da lei n. 3. 232, de 5 de janeiro de 1917. 

· t:tio de Janeiro, t6 do janeiro d~ :1.920, 99' da lndependen-
cia e 32° àa Republica. - Epit~Cio Pessda. . 

l '' f.J .. ~ .-. .... 
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E:xPOBJÇÁO . 

'Exmo. Sr. Presidente. da Republica - Ao ser expedido 
o decreLo n .. 12 . 405, de 28. de fevereiro de t!H7, foi incor
porado ou fundido, de conformidade com o arL. 7º do mesmo
<1ecreto, o então 2" tern10 da comarca de Senna Madureira. ao 
actual 1 º termo da me::;rua comarca. · 

Distú resulluu, por torça do art. 314, do mesmo decreto, 
e em virtude do § 2~ do n. U, do art. 3• -da lei n. 3.232, de 
5 de janneiro de ·1917, a <:lisponibiliclade do juiz municipal do 
termo incorporado, bacharel .L>urval Castello lirancu, com di
reito á percepção de metade dos vencimentos do cargo, por
que não contava ainda.. 10 annos de exercicio, que eomecou a 
ser computado a· par:tir de H de outubro de 1915, tendo sido 
o decreto de remoe.ão lavrado em 3Q de agosto do mesmo 
anno. . 

Assim, .o quadriennio do magistrado em questão termi
nou. em 10 de outubro de 1919, e, até esta data vae a respon
sabilidade do Governo Federal, quanto aos vencimentos do 
citado juiz, de accôr.do com a doutrina estabelecida .pelo Su
premo Tribunal Federal e acceita pelo Congresso Nacional ao 
v'otar credilos para ·pagamentos de serventuarios da Justiça ' 
em identidade de r.ituação com o bacharel Durval Ca'\tt"llo 
Branco. · · · 

A' Yi:;ta do que occorre, resulta a neeessid'.l.de Cê' .~er ~- · 
licitado ao Congresso Nac~onal o credito especial de réis 
21 :749$999, para pagar· 1lS vencimentos que s·ão devidos ao 
ex-juiz municipal do extincto 2º termo da comarca de Serin'.l 

· Madureira, bacharel Durval Castello Branco, no período de 
H de .maio de t M 7, quando deixou de receber os respectivos 

·.vencimentos, até 10 de outubro de i.919, qua:J.do terminou o 
·quadrienniÇI de stia nomeaçã.o. 

Rio de Janeiro, i.6 de janeiro de 1920. - Alfredo Pinto 
Viei7'a de MelLo. 

N.t6-i920 

· .-ibre o credito de 60 :ÔOOS, para regu.l.ari:a.ri .a e.scriptu~áo 
-, das despe:as corn ·o pa11amento de obras urgente• no ln

. stituto f)swa:tdo Cru:. 

. . Em. mensagem de 14 de abril proximo passado, o Sr. 
·Presid~nte da Republica pediu ao Congresso Nacional a abar
tu.rà.. de um cri>dito especial de 60 :000$, para regularizar a 
escripturação das despe:.:as com o· pagamento de obras ur
gentes .de que carecia, em :1918, o Instituto Osws.ldo Cruz. . 

A informação do Sr. ministro da Fazenda, que acompa
nhou a mensagem, accrescenf.ou ter o Banco do Brasil 
adeantado ao director do instituto a importancia de 60 :000$, para pagamento de ?bras urgeJ!les. naquelle · estabelecimento1 
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e que a importancia ficou devidamente applicada, conforme· 
comprovação no Ministerio da Fazenda que a perturbação da 
vida nacional, determinada pela grippe, não permittiu serem 
-tomadas então as necessarias providencias par.a regularizar 
á. escripturação da despeza, que ficou dependendo., de classi-
ficação . · · 

Sénrfo preciso registrar agora, no balanço do Thesouro, 
a exactidão das operações em cada exercício, to!'na-se ur
gente promover a referida regularização, abrindo, para tal 
fim, um credito especial, correspondente ao adeantamento 
feito pelo Banco do Brasil ao instituto. E' o que determina o 
ped'iqo de autori~ção que, ao Congresso, fez agora o Presi-
dente da Republica. · 

A ' -Commissão de 'Finanças, attendendo ao pedido da 
administração, é de parecer que seja votado o seguinte: 

Projecto de lei 

.~ligo ,unieo. Fica o Presidente da Republica autorizado 
a ' al;lrir, pelo Ministerio da Fazenda, o credito especial de 
60 :000$, para regularizar a escripturacão das despezas com 
o· pagamento de .obras urgentes, , de que carecia, em -1918, ,o 

- fnstituto Oswaido Cruz; revogai:las -as di.sposi~ões em con-
trario. -

· Sala das Commissões, 22 de maio de 19.20. - Carlo8 de 
Campo$, Presidt>nte. - Alberto Marankáº. - Oscar Soare$. 
- Sampaio Cnrr~a. - Celso Bayma. - Justiniano de Serpa. 
- Cincinato Braga. :-- Balth_azar Pl!'l''ei.ra . · 

-. 
1 

MENSAC~ A QUl: SE REFERB. O PARECER 

Srs. membros do Congresso Nacional - Remettendo~vos 
a inclusa ex}Josição do Ministro da Fazenda, sobre a neces
sidade de um credito especial de . 60 :000$, para regularizar 
a escripturãcão das de$pezas com o pagamento ds ob'ras ur:
gentes de que. carecia, em 1918, o Instituto Oswaldo Cruz, 
tenho a. honra de vos solicitar a competente autorizaoão para 

, a ~bertura do alludid~ credito. • 
Rio de ·Janeiro, u. de abril de 1920,. 99° da Independen-

oia e · 32º da Republica.. - Epita.cio Pessda. -

Exmo. Sr. Presidente da Republica - Em outubro de 
1918. o ·Banco do Brasil .adeanlou ao director do Instituto 
OswaJdo Cruz a importancia de 60 :000$, 'Para acudir 30 paw 
gamento das obras· urgentes de que carecia o mesmo estabe-
lecimento. / · · 
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· Ess~ impoi·ta.ncia foi devidamente applicada, -~onforme~ 
cumpr_ov.acão produzida perante ó I\Unis\.erio da .Jus.liça. , 

.Em virtude dà perLurbao;io no. vida nacional provocada 
. . pelo app.arecimento da grippe, não puderam s.er tomada~ • . 

naquelle anno, as nece'ssarias providencias para a regul~r,1-... · 
zação da e!cripluração de tal despeza, a qual ficou, por isso, 
dependendo de classificação . ' . . . 

. _ . !vfas, coruo é preciso que o balanço do Thesouro registe 
com exacticião todàs as operações de cada. exercício, urg~ 

' promover referida regularização, o que se conseguirá, abrin- ... 
· . do-se um credito . especial correspondente ao a·deantamento · 
· feito . · 

Nestas condições, ã. vista da falta de autorizaoã.o parà que 
o Ministerio da Fazenda possa effectuar a alludjda abertura 
de . credito, se torna necessario . obte1-a do Congresso Na
cionaL . . · 

1 São, pois, pnividencias nesse sentido que . ora peço 
a Y. Ex. 

· Rio de Jaueiro, i4 de abril de {920.: _: Homero : ~aptista. ·. · 
. .; - / 

O Sr. Presidente - Estú· finda -a leitura do ex:pedienté .'_ 
Cuut.inuaÇiio da discussão <lo seguinte requerimento, offére~ 
cido na sessão de 28 de maio f indo, pelo Sr.· l\iauricio de ·-La
cerda : · . · . , . . 

R<!quêiro que,' pelo intermedio da Mesa, -o GovérnÓ in
forme, com urgencia, quaes as providencias dadas, par~. ga.
rnntfr a vida dos estudante::; e o- í'unccioríamento da$ escolas·· 
superiores da Bahia: desde quando teve noticia official des
ses factos, em que termos, por intermediO ·de quem e- quaes: 
as medidas to1rtadas p·ara apuràr a culpa dos- responsaveis 

. naquelles deg-radank-s factos e odiosos crimes .. · · . . . -. 
O Sr. João Mangabeira ___, Sr. Presidente, .não era. meu 

int.uito usar da palavra a proposito dos acontecimentos ulti- . 
mamente desenrolados em minha terra, eonfiando-, ·como con-: 

. fio, .nas providencias que foi:çosamente sobre aquelles factos 
· o Governo da Republica deverá de tomar. Mas • o aiscurso 
proferido ·-pelo nobre teader àa maioria, . com. todo · o prestigio 
do seu grande e reconhecido valor pessoal •.. 

O SR. CARWS DE C.4.~:IPOS ~ Muito agradecido a V. Ex. 
o SR.. Jo.:\o l\fANG.ABElRA - ••• accrescido, nessa cir-

' eumsLanCia,. do. $Ua.. concicão. de transmissor da. palavra do 
Governr:i, obriga-me a Cl'Ceupar a tribuna; ' para -restaurar n 
yeràade tão profundamente deturpada pelos documentos em 
que S. Ex. estribou as informacões ministradas a esta Ca-

· · 'mara. -
De feito, Sr , Presidente, quem lêr o discurso do nobré 

Deputado ·verá que S. E:x. em boa fé, é vel'dade, baseou-se 
. . q11asi 5empre nas informacões do inspector interino daquella. 
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i•egiao · 1ililitar; podendo parec.c1· que, pela:: entrelinhas,· s. E~. 
j ns LilicaYa, até ('ertn ponto, o pl'oc·~dimento dos milita
r~s · r=m·olvidos no t:onflid u, no mesmo tempo que lhe ali raYa. 
a responsabilidadG sob i>(l os academicos bahianos, para cujos 
damores, bem eomo p:im · us protestos das venerandas con
;;tegações daquella capital, no seu discur·so, parece nada mais 
haver que as reti{:encias das suas duvidas, ou o silencio de 
!1.eu descem . · 

.O SR. C,mLos DE CA:\1l?OS - :Xão a.poiado; explic:i.;ei a 
V. E.x. . . · · -. . 

O -SR. Jo,\o J\L\NGABEIR.A - Mas, Sr- . Presídea.te . eu folgó 
c1ú reconhecer que ante;.; nlesmo de S. Ex. explicar a esta 
(;amara 1J se11 pen:>amenlo, S. :Sx., quasi que ao· assomar eu 
:i esta tribuna, m'o havia explicado, documentando-o com lc
legramma que endereçou á Faculdade de Direito da Bahia • 

.. Mas, senhores, os: documentos para aqui t r azidos, ante-
. nontem. l)Or S. Ex:.; se encontram em tão absoluto· antago-

1ü:Smo éom a real idade cos factos alli occorridos, que não 
cxaggero d:zendo que elles -constituem a mais ousada negativa 
;!a. verdalie <locumentaóa de que jâmais em minha vida fui 
tedemunha. 

E $inãc, senhores. attentae commigo . 
Affirmou o · nobPe Deputado que .existem na hypothese 

duas versões.. Não, Sr . Presidente, não, isns~ Deputados. 
l\üo ha dua·s versõe~. Ha sómente uma versão e uma inver".' 
!i'iio. Ba. uma versão real dos factos alli' occorridos, dos acon
t~cimenLos alli desenrolados, versão apoiada nos depoimentos 
mai~ Yenel'andos, nos testemunhos mais solenines, nos do
t umel)tos mais e:-;pressivos, nos protesto~; univocos da Bahia · 
inteira. Era, pôr outro lado, uma inversão - inversão syste
matica. da ,verda.dc mate.ria! - mas incerta, falha. manque
jan te. illogica, inverdadeira, inverosímil como o depoimento 
rle todos os criminoso~. quando pretendem negar a autoria 

" material do dcliclo por elles perpetrado . · 
· Scnhore~. o füclo ~ este. Passava ... 

AnLl's. porém, de mais nad:i, quero ctcixar bem accentulldo 
que, na hypothesc'. gii.o se Lrata de uma qu.cstã(t polil.ica, ande 
ns paixões parl.i.dar·üi.s r·ossam l f'r lic!o n mínima ínterferen
c: ia, 111.•m no fa~f.rJ qu1· lhe deu orii:;·em. nem ilaquelles qur:> se 
lh1! scguirnm. E tant.·1 ~ssim é. que as mocões de pro.tosto 
«! solida1·irdnd«' apt'C'senr.adns na Bahia. em todas as esc:olas dfl 
nnsinn ::>l)per?m·. e i•m l.r;dos os in~tit.u tos officiaes de ensino 
>;1•cnouario, lo•fa~ li:•~ll1 sido :1.pprovttdu,:; unanimemente por 
l'~Sa~ t•cmgre;;ar;í'.íP~. compusLas dP rcligionnrios de l.oc!os os 
rarlidns. 

Ba~l:l1·ú. porlnuto. <;i: ll~ ~ornwns<' 1;nnnimc. para de
monstrar '111" a causa drr1·edot· da qual todos os adversarios 
.-;,.. d ão a~ mão.~ é. por força. alheia aos interesses dos par
tidos, acima das r-L'\:as pnrtidarias, ":superior ás exaltai;ões do 
partidismo. · 

0.-Vol. II 
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Logo. senhores, não ha nada qUe possa aconselhar â iro-= 
prem;:a. bahiana, ái' c•mg1:egaçõe.s ballíanas. aos esludatites ba
.bianos e ao povo bahiauo a deturpac;ã.o intencional da ver
dade e aos acontecimentos que alli se passaram. E como se 
passaram'! 

lJizem todvs: àt·~1 ilava por frente da Faculdade de Di
rP.ito a mu:)1ca do 19º batalhão, quanJo um estudante, por 
IJilheria, d1~~e: c1'cio.ue o papagaio loura~. Não sei si esta 
pbr:.se tmba alguma intenção occulla .•. 

O SR. MAcmcto Ds LACERDA - Teria si fosse a qialativa 
l(lura>. 

o sn. Jolo MAN3ABEIRA - ••• si ella envolvia alguma 
allusão pejoratn.a ou s1 levava comsigo a ponta de um epi
grau1ma. t)uero me~mo crer que levaSSI!. E' nalurnl até que 
assim fcsse, porque, ~o meu e~pirito, rfpugna ndmitlir que 
a musica se dé6Se por {lffendida si cm tal pedido não hou
v<'sse qualquer cnusa que lhe pareccssn orrensivo. Qu<>ro. 
porlanto, dar como estabelecido que huuvesrn; que nr·ssa 
pt,ra$" S(' Nivolvc~se ~'li se vela:::se a irnnia de algum remo
que, a cbura de algum ridiculo, e,· como hont.em mc$mo aqui 
se affirmou, a injuria de alguma viltl. Quero crer, porque' 
issn é que é !ogi~o - a musica não ~e p(lderia dar nor ultra
jada. repilo, si a. phras·~ realmente não tivesse inlenr,;ão ma
levcla. 

o SR. Mi1,i::mcro _DE. LAcERD~ - V. Ex. me perdoe; todas 
as bandas militat"es tócam o «papagaio lo.uro:>. . 

O Sn. JoÃo MANGABEIRA - Na Bahia, não séi. 
O $a. M.1uRw10 DE LACERDA. - Tocam lambem o i;Vem 

eâ mulata>. 
O Sn •• To,\'.o MANGABEIRA - Estou argumentando de boa. 

fé. E que foi que se seguiu? A mu9ica parou Pfl.'l~os mais 
adeanLe, teh'>;Jht•no11 para o quartrl e pediu aux:il in de forca 
at·ma<1a. An m1'~mn tempo tocava a aulas e os estudantes en
t.-avnm paL·n a!" 1'ala~. 

A e::!CCJla dC' direito dn Bahin é uma escola D~rtucnu, de 
reduzida mnLricula, oitmJla ou crm rstudantcs. 

Eram novP n meia da mri.nhã, npnnns tr<:>s :mia!" funccio · 
nevam. Os nlumnos cnlrnr11m: r. rou1•.ol'I minufo8 depois ii·-

, rompeu nn ocnrtrmín a forr;n nrmndn, commnndndn pelo le
l'll'nlo Barnln: ultrn.ln (lg lrn!f'~. nggridc os nlumnos, trnva 
lula com o l1Ium1 dellns, n 118pnnca o r~lutl11nte Pereira do 
~oui.o., c11,io noml' nm ri1•1•Jinnuo nr> t.rclcgrammn da cong-re
:;aci\o da F:irnlcta<lc rte llir11ito. 

i;;l' r.nlãf'), ~6 depois. da invnsi'io il que pndr•ria tr.r comtia
rpcido o dC!lci.rado dr. polic1n.: a mrnos que vinsRP com a forca. 
(\u rsl_ivn!':sr,, pnr ncnso, nn Fnculdnde do Pirei to. A Con10ri::
~nr,:iiu tinhrt sido dr.~ace.tocia; o P.nsino supr.rior r.stava humi
lhado; o di,..Pt'or daquella .academia havia sido evideutc-· 
n.ente afrontado. · 
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O SR _ l14.Aumc10 o:s LACER.!>A - E por uma ba-..·ata .. . 
(Ri&O$. j r 

· O Sfl. Jo.fo . l\L\Nfü\BEIRA - llarou abi a desordem mili
t:i.r , ou ante~. a desordem de . um grupo de mmt.ãres? 1'ão . . 
:!';ão, ·sr. Presídente. A invasão da faculdade occorrera no 
sabbado 23. No domingo Z!t, porém, o estudante Castro Lima. 
filho do dire.ctor da .Penitenciaria do Estado, é atacado no 
.largo do . Tl1eutz'o, a pr aca mais concorl'ida da Bania; ata
~ado por um sargento do e::x:e.rcíto, o sargento Cunba Lima.Este 
1~ prezo e 11wado a seu balalbão pela policia do Estado. Ou
tros est.udaJJtes são depois, e.shordoaàos, sem que .o inspector 
interino da re~ião tivesse tomado uma provicencia. 

Deánte dr.s1.P.S attentados impunes, toda a mocidade aca
demica se ergueu, tem como todas as congregacõe.s se levan..,. 
tat:'am num eôro unisono de protesto. Com eílas e com elles 
sr~ tornaram solidarias todas as classes da Bahia; e, -Elesde en
tão, encenadas as aulas, fechados es . edifícios, o ensino se-
cunilario e o ens]no superior na Bahia não funccionam. , 

Estes o~ factos. E quaes as sua.s provas? A prova, o tc
h~gramma. dil'i~1do ao Sr. Presidente da Republica. pelo di-
rector da Feculdade de Direito. . . · 

O SR. MAURICio DE LACERDA - Mas occulta-se esse t ele
;:;ramma _ · 

O SR. JoÃo M.A..,,GABEIR.A - ••• um dos homens mais rc
:,)eJl.~veis da Bahia, ex-Senador do Imperio, 1~:<:-ministro, 
uma dás cntiàa<les mais queridas na sociedade hahíana. 

No inquerito - depõem sómente estudantes? Não. 
Di!põe · o l>r ; Descartes de Magalhães, que é um dos lentes, 
integro juii na Capital; depõe o Dr. Demetrio· Tou1-inbo, di
gno sub-procurador geral do Est.ado; depõe o desembargador 
J.'E'linto Bui;tos, um dos bome.ns mais venerandos e mais ve- · 
ncracios da Bah ia inteira, homem da mais alta. ponderaç.ão, 
da mais rara serenidade, uma vida toda devotada exclusvia
ll;cZ?te á justiça. da qual se fez: um verdadeiro sacerdote, 
(MuitO bem), um conjunto sob o ponto de vista moral, dos 
n ,ais elevados, de vir-Ludns . que podem e:rnrnal." a personali
<ladc irnmana em qualquer ·sociedade da terra. 

Nem ha na bancada ·!J.ahi::ma, governistas ou não, um só 
··i•.! Hcus nwmbros que discrepe de»tc conceilú. · 

Mas, depõem somente ltmtes da ácademia dl.' direito, qUl1 
i.ão são ab~olutamente parLt' no conflict.o, e poderiam ser tes
t1.•rnunhas juramentadas no summn:rio? Não. Depõem ncgo
eiantes, dP,pGem indust.1·iaL~is . d epô P-m funccional'ios publico~ 
<Jun passavam naquelle moml".olo pela Faculdade d<! Difeito, · 
que fica tim uma rua pol' onde transitam bondes. Mas os fa
ctos são attestados sómente por esses depoimentos? Não. Dc-
11õem, apoiando a palavra du Congregacão· e dos c~tudantes 
da academia aggredidos, todas as congre.r;ai;ões das P.scolas 
.-<upcriorcs da Rltia e dus institutos officiaes de ensino se
eunda~io. Poderá haver prova mais forte, mais convincente. 
mais irrecusavel do que a da unanimidade desses depoimeJ'.1.-: 
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tG::s .. cadu q~al umis valoroso'! Dífficilmeníe a demonstração 
dl' factos cnmino:3os pt'•dc reunil' um t:'UDj unto :de provas Ui.o 
robust;r:-:: e insopbismaveh;. 

Esta é a versão apoiada nos Leslemunhos e estribada nu::> 
docu.p.1entos. • 

O ~lt. fi.\UL A14vr.;.,; - B esse~ depoimentos dizem tudo 
i:'-~() ~ 

ü Sll. JuKo jL\?-iti,\llUHA - Pelo me.nos narram lodos os 
J'üdos, a~<;irn como os narrei. 

O SB. Pi,:1mu L.Aao - Constam <lo folegramma dü fiscal 
flc.1 Go\·erno ~.o [)residente do Conselho Superior do Ensino. 

O Sn. jJ.o\U!UCJo VE LACERDA -·· E· do teleg:ramma do :Sr. 
Carnefro d:>. !tocha, que é _do partido do Sr. Seabra. 

O SR. Jo}::.u :'IL\...'\;GAf:lEIRA - E' um homem dP bem e rc
speitavel. 

O fin. ~.IAciucro DE L\.CEIWA - E que collóca. a verdade 
ueima uns ;;rmi' :ien\.imenlos partidarios. Parece que os seus 
<:orrclig'ionari1)s aqui não qu€rem fazer o mesmo. Parece que 
!3S. Exs. l'!ii.o majs realistas .que o 1:ci, e ·só agora acordam 
para úiz~r que es8es factos nãu ·são \·crdadeiros. Porque r.ão 
di.~snram cil' pl'incipio pa1·a collocal'em u GDverno :i Yontadc? 

O :-:1t. ll.\~:1 .. ;\1,-\-e~ - Dissemos alguma cousa?· 
O ::3ll .. \J.\U!UC10 DE LAcI:.~A - E' que esmo com pel'gun

linhas. 
U ~.n. J oAo ~L-..-.;uAHEllU-~l>Sa ü a vel'sâo, repito. ~~gora:, 

Yejanws <1 in\'crsãu. '- . 
_ A in \:·er·são. eonsiste no lelegramma do íuspectm· interino 

da re,,;ião. Esse telegramrua é uma :wmbaria ao s.~·. Ministro 
da Guerra. 

O SR. tl\fo.vmcro DE LACER.ll"\ - Apoiado. E' ·um deboche. 
O ~H. :10,\(1 MA"1GABE.ll\,\. - Tclcgramma ·que deveria iin~ 

J.Jorl:u· pam n s1.~u autor I)a punição, em qun _deve íncol'r•.~r o 
infi:rior qur. nu,.a mote,iaC' do seu ·superior h.forarchiC(). 

o 8rt. ~l.\VRrcro u1~ LAGERD,\ - O S1·. ···l\tiiuistro da ·G~erra 
>;:1 µublü:ou isto por per1;ersidade ou em conscietncia. De fa
do ~e- a\'{jl'if!'\lOU que era um deboche, l!lll' QU-iz caslii;a.· o de-
bocbador. ' ' · · . 

O Sn. Jo .. fo '::\1.\:-.GABfüRA - Tão certo t\ sei· u ll!iuh,;tni da 
Guerra um homem. de talento ~ de bom i:;cnso. quanto certo 
que S. Ex. nfio poderia acreditar na. im·e1·ossimi! mn·r-~tivo. 
t.les&P tr.l"gramma. 

O 811. · \ll\.UH1r:10 nE LACEllDA - -Ou pel'úcu de· iodo ;J.. i11-
tr:·j}jgencia ou cntfio serviu-se aclmil·avelmente della. 

O $Ft • .Jo.\o ·:\I.o\NGAB-EIRA .....:.. Qu~ diz o inspe~tor da região 
militar? Que nfi.(} hom-e invasão na academia, e que 0 te-
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uenle alli entrou pa1·u confabular. dcliradameulc·. ('otll n ~E
rr•rt.or, e ri>t!r0n -:'•', sf'm qt1P nado. dr amwmal aconft'l'l'SSP .. 

O Sn. l\L\1.:lllc10 ur: LACEnD.\ - ;\1.é · f'n t rou m• «pas;;o cio 
min,ueto,. (Hi~o.) 

0·$R .• ~o.\.o .-'l.\C\!;.\BEllL\ -- :\Ia.;;, ~i bso l'ol?.SC verdade, que 
especie de' 1·cprobo · .:.rria esse dircctol' · qne mac\.}lava a sua 
vethicc · r~speitavel . l<'vantando um falso testemunho cont,ra. 
um joven oHic ial srímcntc para marcar-lhe a reputação illi
bada? Que ~spccic dr~ loucura poderia te1· passado pela ca
heça de um vulfo immacnlado; como o do desembargador :E'e
linto Bastos, par~ d~s~f\r até á vilania da calumnia contra nm 
joYen tencr•~c. que cumprira delicadamente o seu dever, con
ferenciando com o director da academia, n0 sentido de resta-
11elecer a ordem perturbada? Que juizo se poderá fazer do 
~uh-procurador geral do Esta.do que . lf.te seguiu os pa.ssos, e 
desse outro juiz que~ lhe · acompanhou a piugada'? ~ 

De que r~buf.alho de gente. de que · 0scoria hum1'l.na, de 
c~ue fézes de homem se haveria por for0a de compõr a·s• con- . 
<,'1'ega~õc!; de todas a:; escolas da Bahia para <JUC .• una:nimes, 
<lcsce:s.sem ú torpeza da· ab.íee0ão, dessa solidariedade no Lisne 
ealumnioso da h0.nra de nm militar? 

. Pois então, o Sr,< ~._ L\Iinislro da Guerra póde-8<:\ louvai· em 
nm telegramma dessa"·natureza ·? . 

Afffrma o in.speclor da região 'que náo hoúv~ ·nenhum 
~siudante ferido . Ma::;. o depoimento dos lr.nles, e o telegram
rna · clo direcf.nr da ~\cadcmia, asseveram .que hou\·e um eslu
rJante ferido u · sabre e o nomcam: o acadcmico PPreira e 
Souza. . 

Diz-ainda o inspector, que impediu os soldados nos. quar 
teis, e mais adeante contradiz., affirmando que um "argento 
e Lres prar,as· foram· espancados pelos estudante~. 

· Entretan[o, o que sr. averigúa é que o sarg1mlo . f'ntrou 
110 seu qunrtf:'I prc$O pela policia. por tm· ag;gredido tlm r.s-
tudant0. · 

Um sar~l'nlo ·~ lrei:: pra(:a~ c~pancados pot' <'sLudan!.c:'! 
Como devem i;l~1· innoce.ntcs. como devem ~er imbr.llíls, ar
l'hnn~clieo~ · es:W'-' wldados. qu<' s<' df'i~am espancar pm· P.s
iudantcs, 1·apazolas das academia$. e depois voltnrn aos 11unr
tci~· l)Or r.ntrc ·prantos e ai:;, qncixando-5r. rla 81Wf•' CJlH' os 
ticslinou :'1!=> lo1•turas desse Cal vario! 

Mas cnt.ii.o. ~1·. Plcsídr.nte, ,: a i:::so llll<' .se chama umn 
,·crsão ·~ P(lde o (iov·~mú da Republica levar a st;rio um do
<·umcntr• des:;:t ordC)tn'! Fm íloct11ncnto des<ie jaei nfio se l'i\
rnmp;i coinn dr.fl'sa; juntn-$f' no:; nnlM ·~omo prova "" uni 
e-rimo! 

Eis p<wquú eu di'l.in, :>cnhor~~. t'm dcfc_,;:a dos acndemir,o::; 
df' minha J,~1·r :l . i-m drfci'n 1fo t.orla n iõOciridactc bahi:ma, com 
.. ncs solidntia. e is poi·que 011 dizia. quri não !'le t'rata do dun:-' 
versõ~s. mn s "" uma v\'rsão fl de uma inversão. D~ uma vet·
sfio estribada nos depoimentos mai'\ venerandos, a.poi::id~ nos 
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documentos mais. solemnes, e consagrada, pelo apoio unanime 
da Bahia; e de uma inversão tão grosseira, dos factos, que 
.attenta de tal modo contra a verdade e, ainda m~is, cont:ra a 
verosimilhan4)a que traz a prova de sua falsidade no rosto do 
proprio documento em que se estampa. . . . 

Eis ahi, simbores-, os factos; eis_ ós factos expostôs com 
tima clareza que considero irretroquivel; eis· as · provas que 
considero irreplicaveis. . . · 

O Sa. Moz.i-1z SoDnÉ _. V. Ex conhece. o relatorio do de-
legado de policia da Bahia? · · 

O SR. JoXo M:\!"<CABF.IRA - Conh.eeo . Curnpre~me assigna
lar que o que digo tem o apoió dos dôpoimentos unanime~ da. 
Congregação da Faculdade de Direito, 'mde o meu compa..:. 
pheiro de bancada é professor. Julgará S. Ex. -os seus colle-. 
gas capazes · de semelha-ate ealumnia ?! 

O SR. Momz SooR'F. - O que affirmo é que o relatorio do 
delegacto constitue transumpto fiel do depoimento desses il
lustres profes$ores, e ns suas conclusões não consagram 
as tremendas accusações· qtie se teem feito · aqui á guarnição 
federal na · Bahia. .· · , . '. · 

O SR. JoÃo MANGABEIRA - E~tás ao.cusãcões constam do 
te.le!l."ram·ma dirüddo pelo direcwr da Faculdade ao Sr. Pre-
sidente da Republica. . . . . . 

. O SR: Mo:-riz SonRÉ - Emquanto não se· examinarem os 
ciocutnEmtos não ha base para extrPmadas accusacões . O dP-le
f."ado· de pf\Iicia <la Bahia está acima de qualquer suspeicãQ .. 
E' o Dr. Gordilho; oue deve ser pelas filiações moraes e affe
t·tivas,' ami~o até do Sr. Deputado Pedro T~ago. Não seria 
capaz <IR fa.z~r \1m relatorio que não fosse consequencia. logica 
rlas infermações que colhesse. . 

O SR. ~f\tmrr.ro D.E LA.c'IIDDA - O Sr. Pedro Lago ·conbece 
hem a policia da Bahia, levou cacete lá. 

O SR. :\foNIZ SoDRÉ ....:... F.' nma m1P.stão mnlto sérfa esta, 
em cme nffn c;e dlwP.m immisr.ufr pai~ões parlirlnrias. Merece 
:;er t>'T11mi11ada cnm ·muito critPrin e sP.rPni<farlP. . Q1ialcr,er 
prP.r.ipiti>rã".l ~rs. pt'ide SPT' prejudirial ao conhe<iimPnt.o da ver
dade . Não rlPvPmos fazer accusai;ões sem conhecer devida-
ment.e• o relatorio. ·· 

O ~R. l>EDRo LAGO - O rehttorin t1o rlP.\P!!'adn dP. policia 
d:t 'R!>hi:l. di~ quo, Si hom•e Oa partl'l n"l trmP.TitP ~arata pT'P.
Cl'OÍl!>CáO no avanco de posicão, uenetr:lndn nn Fiar.ú1d?ÕP. de 

-DirPitO, por ordem sna on nãn. rnm· praP.nS rln 19º ba
t:!l1'ãn· r'IP, caradol'es. tambPm não r. m1mM rP.tfo. ~IP, ser ~on
tradir.t:!do, 011P houve gracejo embora não intencional com a 
band::o. de musica. · 

o ~R. MONIZ t=:oT>RÉ ·- Fntra o re1ntnrío e as aécusações 
· formídaveis que fazem aqui ha muita differel!.Cª· 
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O SR. 'MAUR1cin or. LAr:ERO . .\ - O melhor é pf'il' o ll'nente 
Barata a borc;o do 8atellite e os estud:?otes eo seu lado. 

O SR. Jo.~o MANCABEIRA - Nesta questão, como db~c, 
nunca a poli! ica teve interfercncia. 

O SR. MoNJZ SoonÉ - Aliá<: V. Ex·. di"!'" hn · pn1_1i>n q•1·• 
era profeseor da escola. DP. facto. e nãn . ha n"p111~.1. n•••ta 
Casa que t~nha tanta insuspeição auanto eu para !'nllilr n 
respeito da Escol:> de DirPito da Bahia. a qnra P.~lnu liU"a•ll} 
não só por ter feito ahi toda a minha vida ar:vlemirri f'mno 
porque tenho a honra de pertencer ao l'P."pel'f ivo corno rln
cente. O · que é indispensavel é quA todos aqui formrmo~ 
uma barreira intr?n"ponivel a essa!'! incursões da poli! i1·a
gem em assumpto que não tem· com inter;jsses partidarios. 

O SR. · MArnuc10 DE LAc:SRD.\ ~ V . Ex. me pPr'Me: 
V. Ex. tP-m tanta influencia · nn Bahia Que se '\'ae faz<'r Se
nador. Não queira agora sacl'ificar os estudantes ã · sua in
fluencia já éonsagrada. 

0 SR; MONIZ Soont - A Faculdade de nireito bem aabe 
quaes são os meus sentimentos a seu respeito. 

O Sa. MAUR1c10 · DE LACERDA - Si V. Ex. defende · a 
õaratir...ha, vae vêr cqmo fica lá. 

O SR. MoNIZ SonRÉ - Não estou dPfendendn o. tE~nP.nt~ 
B2rata, estou de1'<>nd1mdo a verdade; P.stou ap?.nas pedindo 
calma e irnparcialidadP. na rnalyse dP. um assurnrfo quP. só 
póde ser bem resolvidn si -não fõr ·desvirluado pelas explo
rações de interesse polit1co. 

O SR. JoÃo MANGABEIRA - Com o nobre DPpntadri. Sr. 
Moniz Sodré acho que a questão não póde sRr tl'alada como 
auestão política, nem a e"'tou trotando a!lsim. Coml'CPI af• 
firmando que a politica não póde nem poderia ter nella iri· 
terferencia. 

'('Jpfeifo · ar!!"lle-~e llOr 11c11i::o. na B1thi3, o OnvPrnn riP t~r 
t,..mnr.!n parte direrta ou indirect? ne!';~Ps factos? Ar.cn~a-~e 
porvrntura, a opposicão de ter sido p:\rticipe TIP.!i~M dl'llcfos? 

· Ora, Sr. ·Presidente, si nes~er:; factos não in1 Prvem o 
Govl'.'rnr), ~~ nPlles a opposicfi.o, não interfere ipso facto, 
elles partidar!os niio podem ser. . · 

A: n.arri>tiva qun t'aQo aooiei com nnP? Com d"poimPnt,. 
político? Nfio: com o depoimento do difPl'tnr di> fac11ldnõA. 
11m dos amigos mais respeita veis e pre~füziosos do f)llrf irlG 
do Governo. Apoiado . r.om que? Com o rirotl'!'.to do hi'~litttlO 
Nnrmnl do Estado composto em sua maioria de amigos da 
s itu2r.ão. 

Fiz e:xr>loracão . política com os riocumentos? Os do-
cumentos por mim trazidos, foram p<>liLicos? "' 

o SR. MONIZ SODílÉ - V. Ex. póde. dfirmar. que fl1lta 
a defPsa d~ honra da ·nossa escola cont.arã sempre cJm • 
bancada bahiana. · 



Cãnara dos oepllados - lmfl"eSSo em 2210612015 11·59. Página 28 de 42 

O SR .• To:\o l\íA.....;GABETRA - Apoiado, quero crêr. Folgo 
muit.o .com MI.a ·declaracão, n t'SprraYa mesma qµ e nesta 
questão a bancada bahiana formasse compacta e unanime, 
eomo compactas e. unanimes teem formado . ús con;regações 
balli'anãs, aJjrind.o mão de quaesqucr · pabiõ~s partidarias . 

O SR. l'iloNrz SonR.: - Mas ta.moem sem injustiça a to
dos aquelles a quem se att.rihuem tão graves accusaoões. . 

O SR.• .Jo5.o i\'1.<L'lGABEIR.A -:- ,N:ão posso . crêr na injustiça 
p.erpetra.da por lodos os lentes d e todas a s congt·egaçõe.s da 
Ba:bia. Nã•o .POSSO fazer á mi!}ha terra a injurja dessa sus-
peita.. . · · 

O Sa MoNrz SoDRÉ - O que quero accentuar é 
1

que to.,: 
-dos os proi'essores e todas ·as classes da Bahia protestam 
contra qualquer. feito á dignidade da Escola de Direi to, mas 
o que ninguem affirmou; .. entre esses depoimentos é que hou-
ve na Bahia as batbaridades que foram aqui· divulgadas . . . 

. O SR. Jo,\o MANG.o\:SE!RA - O nobre Deputado sabe que 
· a affirmativa não foi minha. · 

O SR. · Jo.iio ·M.11.NGABEIR..4. · - Sr . Presidente, como quero 
m e manter na posição de imparciafüiad'e com que encarei o 

· assum1>to. . . · 
O SR. MAurucro DE LACERDA - Q\ão é possivel .manter-se 

:'na posição de im;p.arcialidade, quwndo se sente. j á o interesse 
polif.iqu~ir.o se imiscuindo nessa questão. 

· · O SR. Jo.~o ~l-\NGABEIRA - ~r. Presídent.e, como quer·o· 
fugir á expl01;a1.:ão partidaria, demonstrando que neste caso 
rião me dominam interesses politicos, nem me podiam do
minar. desde quando o governo e a opposição bahiana 
nenhuma . iuter.fnrcncia tiveram nos acontecimentos . que alli 
se. ~nccederam. dflsd~ qunndo comprovP.i a naz.-rativa que fiz 
dos rartos. eHribando-a no!' dcpoíment.m~ mais insusi:ieítos, 
qua1 o do:;; amigos d(!dicad<1s r prestigiqsos do Governo, e, 
11or outro lado. no dP.poimcnto de homr.ns da estatura moral 
do dezembargador Filint.o Bas los. testemunha de. v.ista dessas 
occurrcncias : como apenas mi:' r eferi ·aos lel~);rammas dos 
dircr.t.ores claquelles inst.iltüos• na sua maioria amigos d~ 
;;ro"·~rno - sinto-mr~ bem r muito hem para di:Gcr que tenho 
r sl.udado H~sns oc,•m'l'Qnl:ias r.001 o desapaixonamento parti
tl:rrin q1H' a minha condit:,âo dr• bal1iano m.e jmpunhp, collo
r:nndn al'imn. ele t.mlo os interesses e o bom nome da Bahia. 

!\fas. n facro, r\ s1mho1·es. r1ne temos nma >!'rsã.o 1: uma 
inwrsão. 

E, cJr.anlP • l<>ssc~ aconlecimenlos, ..que pl'ovide.neias to
nwu o Governo? F;' a out.ra face da questíio. 

• · A meu .v1!r , a -pri~ira por C\lle .tomada. da ab<'r Lnra dl• 
nm inquC"rilo ~upnrint.Pndido p nlo inspeclor interino da re-
gião. r.ra .. como !'e diz, nn gyria, chover no mol.hadn. . 

~ Essl' inQue,rilo nada apur::iria, desde qua.ndo nas ulL1ma1' 
desordens milit~res, havidas no meu Estado, o inspector in-
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f.e)'.i_no t.!a região 1} um dos officiaes, pela imprensa mais 
dqr:i. 0- severamenJe accusados. Não podia dar resultado, por
que, como j.á demonstrei, o seu tolegramma é o attestado da 
sua coopal'L1cipnr.ão uessPs faetos. si não por acção, ao me-
11os. por omissão. 

· O cel'l.o (~ qlle a es.::a hora, mais de oíto dias após os acon
tecimentos, todos M instítutos dP Pnsino superior e secun
<larios permanecem fechados. 

Disse o· norre leader da maioria que .cessou a coacção. 
A meu Yi"r não cessou; augmentou. . 

O SR. CARLOS oE CAMPOS - Disse que tinha cessado a 
pcrlurbação da ordem. e éoncluia que si era dabi que se ori
ginava o não funccionamento das anlas, f'sse funcciona.rnento 
H' devia restabeleeer. 

O ~1:. JoJí.o l\iANGABEmA - V. Ex. var. -ver qui~ ú seu 
a.rt?nmenlo não tem fundamento. 

Antes de mais nada, (, evidenle- que ri.ão será por um 
mé.ro capric.ho, ou simples ,,-adiagem das congregac,ões que os 
estabelecimentos de ensino superior e secundario se man
teem, lm dez dias, fechados, na. Bahiú. E' que elles se en
confram deante de uma dupla coacção e em face de urna du
plo constrangimento: primeiro. o constrangimento physfoo, 
proveniente elo justo receio de novas e maiores aggressões; 
St:'!gundo, o c::omJrangimento ·moral oriundo da humilha!)ão, 
rh affronta soffrida f' até agora não desaggravada ! 

·- Prov;drnci0u sobre esses facto~. ou· para que r.essasse 
rsse - l~stado de cousas, o Governo? 

Em· p~rte: e providenr.iou acertadamente nomeando .. ·• 
o SR. c,,RT_.01' DE CA:-.fl?OS - Mui.to bem: V. Ex. reco-

nhRce isso; · · 
O SR. .ro_'.\o MA1'GABEIRA - .•• nomE>ando para inspector 

1Ja re.irião da Bnhi.a .nrn militar que r, um dos ma1s brilhantes 
nomes do no.'$50 Exercito ( m.gifo bem.), · f' em cu.io passado, 
ns rccln.marõr!-> elos académicos 11ahianos. bem como os IJr0-
1 r,;tos das sllas crmg-rC'gacucf'. vi.'io :.whnr a mais firme garan
tia de jm:1 ica. -

Gomo e nohtl' lNJ.drJi•, não sei si toda n. guarnição da 
Hn.hin devin ser removida. Não $ C p(ille culpar uma guarni
iíão inteira pnio farto criminoso. perpet.rado por alguns de 
slms c>lementos; mui< achava qur o Governo da Rcriublica de
wt·ia ter ünmediatamente removido o inspecto1· interino da 
i·egião. hem como o tenente que invarliu a Faculdade ·e as 
praças-, :linda qunnr.la tivessem razão. 

O Si•. ~fat·nrcw in: L\r;L':nD"\ - !vtui(0 hem. 

O SR .• To.:\o :\ohNGABEm.\ - E ahi {:. que o c.ommandant.e 
inlorino do di~trir.to lembrou um caso qur lhe é absoluta~ 
int>nte conlrnrio - 'o caso Frias Yillar. 
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Affirmou o nobre D~putado, autor do re<Íuerimento qu~, 
no tl>mpo do mar~chal Hermes, ante um conflfoto havirio. 
em BPllo. Horizonte. entre uma guarnição, ou batalhão, ·e a 
guarda-civil, uma vez verificada a incompalibilida\le e que 
esta poderia ·de facto dal' origem a novas 11.ita s, o Governo 
removeu o batalhão . 

Caso, pórf>m, muito mais grave · foi o de 1875, na Bahia, 
o chamado incidente Frias Villar . 

. · Passou-se, -mais ou menos, nestas condições: o coronel 
Frias Villar era o commandar.te do t8 batalhão; era um of
ficial brilhanf.f!, vindo da guerra, e -tido como um dos mais 
bravos e mais brioso~ do seu tempo . Em um festej o de 2 de . 
Julho, á noite. na occasiiio que se organizava o prestito, os 
ultimas sold~dos do seu batalhão chocaram-se com um bata
lhão patriotico de operarias, espet;mdo dous destes nas pon
tas das suas bayonetas. Elle, que se achava á frente da 
forea, voou . como um r aio, a ver si podia impedir o con
flicto ; metteu-se de permeio, e conseguiu, a .muilo cust1>, d()- · 
minar os soldados Que se tinham· r evoltado . 

Mas. contra o batalhão· se levantou a população ·inteira, 
e dias após o coronel Frias Villar era quasi lynchado, espan
cado a pau, e de]xado por morto, na prar;a. mais eoncorr~da 
da cidade . · 

E que íez o gow~rno imperial? 

Notae bem : o 'minist.ro da. Gue:-ra· não era civil. era um 
general. E Qt.:.e general! r.ra a nossa mais alta gloria militar. 
~,s en.contrando emulo talvez na de Oso-rio. Era uma P.spaJ l 
acostumada a lampejar ao sol das batalhas, e coberta de 
loiros, conquisl;:ido:> na g~1erra .contra ~ o cstrangefro. 

Eca natia mP.nos que o duque dr. Caxias, Ministro :ia 
Guerra. ·e presidente <lo i;abinete dr:i 25 de ,iunb o. Que f,~7. 
es.<;e i:;rar.de chcfo militar? Como todo rh efe. sciente da '>til 
responsabili dade e ccmscir-nle do sr-u papf' I, ·e l!e sop ilou oe-

' Qt:rnoi PstrcmecimPntm; de e:>pirií.o do cla~\.1 C. para f'.nc!lr:lé' 
o cai;:o rio nonto df' vi!ita mais alto d'JS interesi;cs nacionars 
n dn O(>Hlino das ror<;nH militares, reservadas para garanti:i 
da ordem no inlerior P. dr.fe.sa da pai.ria no Exf.P.rior. e viu 
que uma vl'!z ciut> 0 batalhão :;e podia tornar for.ri permanente 
d~ confliclo!'l.3 · na~cente de pOS9ivcil'l de$ordcns, r.ão deveria 
clle. militar . cllr, - e mais graduado chefe m ilitar, elte -
o maü; ~Iorio'.lo r.hf'lfo m!lit.nr, comrn.tir que o E x:err i to per
des~P. n popularidacie, trnnsforman1lo-so causa permanPnl.P d~ 
cor f\idos com a ponularúo rivil. E. a!le7.ar do ooron<>l Frias 
Villar. ler 3ido· após ahsolvido no conselho de guerra Jl•Jl' 
havP.r prova1fo a sua innoccncia. mtlndou remover o balnlh:i1). 
E rcmovpr ~oml)? Anl<'s do in!Tucrílo, antrF. de tudo. RPm,..,
vi;,r r.omo? Dl'ixando o balalhã.o r ignrosamente impi>dido 
de.ode logo. Remover • como? Fazendo-o embarcar desarmaJo 
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para. evitar possiveis r.onflictos. Embarcar como, Pela<; ca
ladas da noit.e, pelos dP.svãos da rnadrtsada . E embarcar 
onde? Numa praia deserta. embarcadourO' occulto, para on.-l·~ 
o ·batalhão se dirigiu, evitando as ruas centraes e seguinno 
por travessas e caminhos, pouco transitados, modo a afastaL' 
a possibilidade de qualquer -choque com os civis. 

· E' assim que µrati<'am os grandes -chefes militares com
prehendcndo que o bom nome do Exercito e a e;:;tima f'!l!\) 
·cne deve gozar no seio dQ povo, podem permittir a Nintínua- . 
cãó de atlriclos com os cidadãos. sem armas; e que no dia de 
gUe:rra, o verdad~iro Exercito é a nacão armada. 

Dis!.'e o r.nhrt" leaõ<?r · oue os fados não teein tido gravi-
dade fut11ra .. ni8cordo. 'rr>m f.frlo al~m'na, ::.·. 

V. Ex. vê que as Ji,zas ua0iona!ist.as estão sU3pendenr:b 
:~ sua propaganda. as linhas de tiro da Bahia estão se desor~ 
ganizanilo, os atiradores .iormm as carabinas, nas. socíedad~s 
respectiv::-s. e: assim se desmorona a bella obra que vinha 
sendo realt..:ada ! 

<I ::;R, MA'l:mcro DE LACERDA - Consequencia funesta fie· 
~ilfmcio do Governo. 

O SR. CARI.os DE CA'!'vtt>os - Não apoiado . 
O . !=::Ft. .To.fo · l\fANGABErRA - SI'. PresidE:mt.e: o Gove:rno. 

ne>1 te momnnlo tomou a providencia da ida do !Sr. Jl:'eMrnl 
Naoo~ão Aché. E' · pre:rfao por~m que es! e ~t'neral J)arfa 
<lllanf.o antes e CTlle o . (;nverno JhP. dê a~ inst.rucrõrs ma1:" 
ríiroM~a-;. e o nnoio com toda a forca .do se•t presti~io. nar:i. 
riut> P.1! .~ po.<::sa !Pvar a fl'rmn n T"'staheler.imento '1a diRc1T1Iina • . 
•'m narf P. da im :irni~ão ria Bahia. anarnhis!lda. punindo. e 
ren)ov.Pndn os militares f'nv!l?viõos na de:;ordPm . · 

Rãn r>.c~ta~ ?.S provir!P.Mias aüe a Bahia imo?.tra. sil:n pr:;f.nc; 
as nrovidf'n<' ia s crue eu r r<'lamo: sã0 estas ii.r:; orov;rl0 11c ia!'. 
Qll~ ella confia e PU Cl'lnfin hmhf>m. o Rr. Prl"~idl'nte da R POll
blicn 1 nmar!i. C:onfin. Sr. PrP~ià1>ntf'. em hPm do 110 mi>- rlo Sr. 
PresidPnte nrt 'RP,pÚhliM .. <'nnfio f'm nnJ'l'IP, dri hPTY'I do !'l"U Gnv·~'l"
no. rm1<; rnnfio sohrPft~ dn. nl'll'a bPm do nosso E'\".0 7'c i tn. cnins 
!ranirnF>s 1?lnri<'!>:as. cu.i::i rullurn eivi~a. n1i.o nnri~m auinriz~r ' 
nil"i.-uPm a nPm oor um Jl'll'lm0 T1fn !'iouer . .inl~:r 31>1:\ t>He 
cnnn1 (111 ~mnrP~rar ~tlll ~nlirl11rif><ladP.. á toncnr<i cnm1no0 a 
de llfo'll"'"' dP. Sf"l: s mPmhrn~. OUP. SP · dPSfl'arram da ordPm ~ 
se ÕP.ovi~m da l~i. para nraHr~ de 1ão tristes tropelias e tão 
nPwn<: ~11,,,.,t~rins. {Muito bem. m:uit,, bem. O orador é mu:rr.t> 
nr.mprimentado',) . 

O Sr. Pre~!der.te - Tem a palavra o Sr. Deputado Mau-
ricio de J_,acerda. , · · 

O ST' . M~nrl cfo de L11.cerlf~ - Pr~o l'I. V. F:~. ~P. digne 
cnn <:i'°1l"r?r-rn° inscripto para falla.r, na primeira hora da ses-
~1io d.- amanhã. .. ; 

Responderei então aos apartes . da bancada ~ahiana. 



Cà"Tlara dos Oepli.acJos • lm;xesso em 22!00/2015 11 :58. Página 32 de 42 

-~ • AN:>iAES · DA GAMAR.o\ 

O Sr . CarlPs de Campos (' ) - Sr. }lr.Jidente. ouvi · com 
to<lo o at·al.anwnto qu" mP-rr.c<". e mais do q\1e ·ª mim, â Ca
mara, :t pttln\'l'a .. 111qlu•nle do nobre Deputado, representante 
dn:· Bahia. · · 

S. ·l~x. . l':iicndo t't•fet'ência ao discurso que aqui tiv~ 
occasiao dt~ fll'lll'Hl'il' <'Ili mna das sessões pass~das, ácerca dc·s . 
aconw11inw11ln:-l d" ,.ma lr.rra natal, disse, rendendo homena
gem á minha hnu 1'1.., n qu•~ muito lhe agradeço, que, entre-:
·!.anlo, na . ..; 1•11lrl'linh11.o.; rfoM~a orar.ão se poderia ler que houve 
da pa.rf.<' dr: nrnflor ou 1•m conseqnencia da funcção que aqui 
exercia ,,0 1110 fo111fo1· da mnioria, qualquer cousa possivelment~. 
c.ontraria ;'1 rl;ifp;m dn yrnr!n ncademica. post.a em causa no::; 
Jactos llllt' s11 dl:-11~\tl.l:m. • . · 
· .. <\.indn h1'111 llUI! R. Ex . me fez a justiça de r econhecer ·a 
bo·a. i'é cJ~t:,; 1 i11hn" <lo m~u discurso ~ que é a pat'te por mim 
próferida -. nrwnus admitUndo que das entrelinhas ---'- parte 
por . ou'tros i1111•r•pr1•fadn - .po.ssa. resnltar qualquer ,possível 
duvida . · 

O SI\. M ,\u111c:10 Dl!: L:\CEl\DA - V . Ex. pel'mitt.e ? V. Ex. é 
(>specíalh;f1L 11 111 t•11t1·r.linhas , .·. 

O 811. 1:.,m.n~ ni~ CAMPOS - E ·fui tanto mais feliz, Sr. 
Presidenti:. a 1'11:011• 1·rspP.ilo quanto, como o nobre Deputado 
espontaM\lmPllll• aqui 1·~1'erí u, tendo eu lido hontem no jor
nal" A No1°11!, q111• !'\li p11t11ica nesta Capital, um despacho prove
nient1.> da H11hin. do ,,uni consta qué, em conse(Juencia desse 
meu dii'c.11r!·m, aqui nn Cnmara. 'se tinham reaccendido .os .ani
·mos do~ e:-iht•lnnl (•:-; nuouclla cidade, eu, esta . manhã, logo que 

; me foi poi'l~ivnl, eXj!Qdi ao Sr .. director da Academia cie Di
. r eito, D1·. Antonio (,l\rnf~iro da Rocha, o telegramma seguinte, 

. cuja cópia fi i w1· ao ncbre .Deputado. ·· · · 

, . 

Di1. o l 1•le~rcmunn: 

«lfaw~ntlo jornal A Noite publicado. hontem noticia 
da11i. !'<'sumo meu discurso reaccendeu :mimos ·estu
dantr~. np1' P.!-!80-me em . declarar: para attender a · itens 
dn um l'!'quel'imcnto de informações trouxe á Camara 
dos l111{1t1latlc~ despachos .recebidos , e respondidos pelo 
f;;wr•1·no, 1:nlrc. "S quaes .um dG ·commandante ·interino 
da i•rgiifo. nont.cstando invasão força escola, affirmando 
que• o 11uu1·lel tinha ficado impedido ·e que . pendiam 
1h1ns .1·i~lH'Osos inqueritos para ser apurada a verdade . 
Dn. miuhn parle accrescentei apenas não acreditar ua 
1•x1sl .endn de generalizados conflictos de classes, mas 
M1m~nt.r. na cxistencia de factos isolados, assegurando 
o ospirito imparcial e o jm,to empenho Governo :ilor-: 
malíznr sítua~ão cm bem de todos. Comrnuniquei tam-
hfln' u nomea<.::io· do coromandant.e effectivo já recebida 
rom muni l'esU\r:;ões gerar eon.fiança. ·Respondendo apar-

Este disl·.urstl nií19 rol reYisto p~lo orador . 
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l es disse não estai· enc:.ampando. sinão expondo infor
mações e~isl.entes e p~didas, accetituaneio mais que a 
ordem estava restabelecida, ignorando. porém, si "a:s es
r.ólus já funccionavam. Tal a essencia meu disc:urso, 
log·o publicaóo, integra, Dforio do Congresso. Não co~ 
nhec.;o · o resumo cxpedião, sem minha interferencia. 
Solicito; entretanto, de, V. Ex:., a grande fineza de di
vulgar ' este telegramma no meio academico afim de 
e\;itar el'rcncas apreciações~ Sauda<;ões attenci.osas.~ 

Est.e telegramma. ~; por certo. mai:> úm testemunho 
dessa bõa fé. .· ·. 
· Seria. muitis:-;tmo pal'a lastimar, e, sobre Ludo, pela mihlla 
parte, quando eu tambem já 1;ursei uma academia., já fuL por
tanto, estudan!.e e com dles tenho convivido t.anto, que mesmo 
de leve. remotamente, se me pudesse attribuir qualquer atti-
1.ude con~.raria. á àefesa dessa .classe, na . qual surgi tambem 
eom os elementos que m~ Ü!em permittido· occupar uma po-
sição 11.a sociédade em que vivo. · 

Appello para a propria Camal'a . O pcnLo de vista em 
que me colloquei, na qualidade de leade1· da maioria, foi o de, 
o mais promptamcutc possivcl, segundo me era dado, em 
Yísta do requerimento apresentado :pelo nobre Deputado flu
minense, Sr. ·~fanrkfo de 'Lacerda, ir aos departamentos admi- · 
uistrativos •.·ompctcntes para alli reoeber,. como recebi, as 
1,;óp1as de tudas as informações . existentes, àté · .aquelle mo
)nento, que, trazidas á. Gamara, ·pudessem responder, pc1· uma 
fúrma sincera e leal, aos itens . do mesmo requerimento, ·que 
se destinava a saber : quaes as providencias tomadas pelo Go
verno; quando o GQverno t.inha tido conhecimento . dos. factos 
l' p~r intermedio de queú1 tinllam sido dadas roes provi-
denmas. , 

Penso l1Ue essa5 · infcl'mações responderam aos "itens do 
requerimento. . · · · · ,, · 

Poder-~e-ha, como_ foz o nobre Deputado · pela Bahia, 
anah-sar a fórma · pela qual foram postas em acção essas me
didas, criticai-as, suggerir outras. Essa é a parte que 1'ica 
ao juízo da Gamara. colleclivamente considerada, e a cada um 
clc-s Srs . Deputados, de per si, segundo as · suas opiniões pa1·
tidarias. O que não· se póde negar é que o Governo agiu ilt; 

· prompto. pela forma ·mais regular ante os dous factós que, 
por duas vias differentes, chegaram ao !leu· c<mhecímento, .re
fel.'idos por fórmas profundamente diversas em sua essencia 
quaes c·s. apresentados . pelo nobrn Deputado autor do reque
rimento de informações"· pelo . commando cta· região e, agora 
pelo não menos illustrc . reptesentante da · Bahia. 
. Essas providencias foram o impedimento do quârtel,. a 
abertura dos inqueritos, a nomeaçüo de um commandante ge
ralmente considerado insu~peito, para não tratar .de nenhuma 
oútr:t br ilhante qualidade . de 8 . . E.."'I:. , afim de. que o caso ti
w:ssr · dl~sce logo e a~ fh1al rigo,rosa apuração, pela verdade 
e. pe~a justiça.. · 
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• Isto foi precisamente feito. Entretanto, pareee qUe a 
ruocidade e:::colar da Bahia, que as consregai;ões dos estabe
lecimentos de ensino G&!li, não se julgaram sa.tisfeitas; e 
ist.o . tive opportunidade de referir em resposta a apartes do 
nobre Deputado pelo Districlo Federal, l) Sr. Paulo de Fron
tin.· quaado reconhecia que, talvez,. ainda por um espirita· de 
solidariedade, esses estabelecimentos ·-(pox: essa coaccão mo
ral a í1Ue se referiu ·J honrado Depulado pela Bahia), en
tcnciessem não abrir SUdS portas, para continuarem a ministrar 
ensino á mocidade . Mas essa não era cousa que estivesse nas 
mãos do Governo resolver, porque pela distancia do theatrc> 
d.os facü:is, sem aind;l ter recebid!'.1- os inqueritos a que a 
mocidac!e bahiana se referia - e ainda não recebidos· - so
bre ~ - sua defesa, so podia fazer rea!mente o que · fez . O 
mais serã providenciado pelo commandante eff~livo, estra
nho aos acontecimentos, jã noi:neado, em vespera de para lá. 

· segu1r e que os pr·oprios telegramma~ \lt.e du:~m re:.pe1to ao 
meu discurso . declaram ser bem acceito, tambem pela moei-
*~- . . 

Trata-se, po.rtanto, de um conjunfo . de circumstaneias do 
qual não póde aC.vir censura ao · Governo, tanto que prasero
~amenle posso registra:- neste caso a ULidade de vistas; · da 
representação bahi11na., · rutcluindo a idéa de que haja a res-
peito qualquer. interiercncia partida:ria . . · 

Folgo ainda mais em aecentu~:i' que tam!lem é unanime 
a conv~c1:ão de que não se trata de uma questão de cfaese. 
entre academicos e militares, pois que l~dos os espíritos são 
accórdes em reconhecer que só est.am:is deante de factos iSO
l:i.dos e concretos, em plena investigação ·e que terão solucão 
competente e opportuna. 

o SR. MAURlCIO DE LACERDA - Timidez. do Governo •.. : . ' . . . . 

o SR. CAnI.os DE CAMPOS - Não apoiado ..• - ' ~ .-o Sn. 'MAua1c10 DE LA.CERDA - Pelo seu retardo, a que-:'" 
. stão se est.á tornando niªis grave~ do quP. entre classes . . :Estã. · 
s~ transformando em questão · de funcções; os estudantes se 
insut"gcm contra. o. servi.ço militar . 

·O 'SR. CARLos .. DE c.\MPos - O Gov~rno não mendou fogo· 
communi{!ação á imprensa, precisamente porque queria que· 
o caso tivesse a sua· 5'1lução normal, sem alarido capaz de . 
:rn·dduzir e:x:aggero.s e a consequ1mte impressão qUe produziu 
cepois, não em. consequE-ncia dtis5e site.ncfo, não em conse
.QU.m~~ia de l'~foridas providenci~s. mqs po~q_ue essas provi-

, denr.ias tomaaas. como f,Oem ser - Déia admin1sf.t'ação cauta. e 
prudente~ .. · · · 
· O SR. MAuructo DE LACERDA - E timida. 

o Sn. Cµu,os OE c,~MÍ>os - •.. cauta e prudente, o iiue 
é muito differente de timidez; afim de que o caso se raF<;ll"". 
yesse dentro da.s normas legaes, estl'ict:imente e sem acar-. 
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retar e.qu.ivocos reflexos na. esphera social, com maiores e mais 
fune.stos~abalos. - . 

Isto não quer dizer, €!e modo ·algum, acompanhando o 
argumeuto., cont1d,o no aparte do nobr~ Deputado, que esse 
Goveruo tenha revelauo qualquer fI'aquezt:., pois que no enca
deameuto dos facto~. ·na i>ro_pria lini:;u~~em dos seus despa.;: 
cnos, se encontra .P<>silivameote a coIJleslacão dessa cen
sura. 

Não deseje, Sr. P1·esidente, revidar em assumptô tão 
melinaroso; nãu tenho e~:;tl <liI·e110, nem como srnipl~s Df.'pu
tado, nem exereen<!o uma Juncc.:ã.o p~saJ1~s1ma 1Jara a mrnlla. 
modesta capaddaue, qua.1 a de Leu.iler ua maioria. Uúio apuia;
dos {Jt#'a.tts.) 

O SR. MAt:Rtcro DE LACERDA - Não apoiado . Só pensou 
a.~sim o anuo pass!idO -:> l::il'. ~pitacio l'es~óa. Nós Loúos aqui 
eulPncliamos de muuo ccnlral'lo. . . . 

. O Sa. CARMs DE CAMPOS - l\fas iss:l não qu er dizer que 
esse proposilal silencw a respeito de quaesque.r cetalhes 
poi;sa significar G"uu·a cousa ma1s do que o desejo de não 
acalorar- ma1.~ a uiseus~ão de um assump.to desta or<lem, que 
quando mai$ calmanumtP. puuel" ser l'es•J!V1do, tanlo mai:; sa-
tisfará todas as . opimõe~. · 

O Sa. MAumuo D.E LACERDA - E' a divisa dos factos con
sumados. 

·O Sft. CART.OS DE CAMPOS - E' possivel que eu tenha 
uma grande c.ulpa e é meu habito sempre que erro ce>nfe!!sar 
meu erro. Faco-o mais uma . vez: .Fui ce uma infelicidade · 
tremenda nn minha orai.;ão, .pois, me parece, não foi ella com
:prehen<.licla por mui tos; ·mas uma cousa, peço, fique patente: 
é. que não tive énu·eiinhas; acceítuci cem lealdade, accenl uei 
sinr:P.ramente que o UO\oerno não desejava trancar· o estudo 
do assumpto. ·Ao Cúnlrario: seu desejo é acertar, é · desco
brir a verdade, é favo1·1<cer a justjça, seja con.lra ·este, seja 
contra aquP.lle. Menos '(JOcler-se-hia de antt>mão julgai"· con
tra a mocidade acacemi~a, para a qual, como disse o nobre 
DeputadQ fluminense, ~e appella todas as vezes que e5Lão em 
jogo as grandes causas da Republica. · 

O 'SR . MAt'l\tc10 DE L..\CERDA - Para ataca!' o Marechal 
Floriano pela demissão do lente J. J. Seabra, · os .Protestos e 
depoimen tns da mocidade serviram par!\ o então Depulado 
Epitacio Pessôa. · 
. . O SR. CAnLos nE CAMPOS - A Camara cios Srs. Depu-
tados ha de r econhecer, ·como um ponto incontroverso, que o . 
Govemó não podia querer a perturbação que sa deu na Bahia; 
o Go:verrio não póde pretender que a anormalidade alli se man.:.. 
tenha... · · 
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·~l'. Presiàent.e, só póde estar no a:cJmo da admip.istrai.:ãc 
publica a nohre aspiraoão, o empenho formal de pôr-lhe um 
termo, mas um lermo justo, sinão mesmo honroso para todas 
a:;;. partrs na CJUC$tãO. 1Jt1âto bem; ·muito bern.) 

1 . • . 

O Sr. P1·esidente - Eica afürida a discussão <lo requeri
mento do Sr. l\íauricio de Lacerda. 
Está finda a hora destinada ao eipediente. 
Vac-se passar á ordem do dia. (Paiisa.) 
Com'Parecel·am lllai:; o:. Srs. Fel~ Pacheco, Andrade Be

ze1·ra, ·:\1on~iro de Souza. An.tonio Nogueira, Souza Castro, 
Dionysio Bentes, Justiniano de Serpa, Beut.o Miranda. P~ad"C> 
Lopes, Cunha .:\!achado, José Barreto, Pires Rebello, vicente 

'Saboya, Thomaz Accioly, Thomaz Cavakanti, José Augusto, 
Oscar Soares, Balthazar Pereira, Correia de Britto,. ~atalicio 
Camboim, Alfredo Ituy, Seabra ·Filho, :Manoel Monja:rdim, 
Heito1'. de Souza, Nieanor Nascimento, Lengruber Fil;ho,. J-0ão 
G!uimarães, José -de M-oraes, Verissimo de l\follo, José Alves, 
José Botµfacio, Gomes Lima .. Antero Botelho, Josino de 
AraUjo, Gincinàto Braga. Albe1'Ló Sar-mento, · Veiga Miranda, 

. Rodrigues Alves Filho, Pedro Costa, Manoel ViUaboim, Car·· 
los de Campos, Celso Bayma; Gumercindo ~ibas e Marcai ES·· 
<iobar. ( 44) ~ · . · · 

Deixam :de ·C'o"mpare(fer os Sl·s. A:be'l ·Chermont, Óhe.'r
m-011t de · M:i.ran-Oa. Luiz Domingues, Her.mino BarI"oso, M\a
rinho de Andrade~ More-ira doa. Rocha. Thomaz Rodrigu~s, Il.:.. 

. def'.ori.so. Albano,, .Alber~~ :Maranhã.-o, .i~ffonso B,arata, -O:unh~. 
Lima, Solon de Lucena, - João Elysio, · Gonzaga Maranhru:>, 
Gervasio Fioravante, .<\.rnaldo · Bast-0s, :Pereira ~de Lyra, Es-
taeio Coimbra, Julio de M~Uo, Luiz Silveira, Miguel Pal

meira •. Mendonça Martins, Joiio· Menezes, Octavio :M~abeira, 
Pires de Carvalho, Cast.ro· Rebello, Mario Hermes, Ubaldino 
de Assis, Arlindo Leone, Torquato Moreira. Elipidio de Mes
quita, Roddgues Lima, Eugenio Tourinho, Ubaldõ Ramalhete, 
Antonio . . i\o"Uirre, Oe.t.a.vio da Rocha: l\Ural;lda, Azurern Fur
tado, Sal.las · Filho, Arist.i:des · Caire, Mendes Tavar.-es. Vicente 
Pir.agibe, Raur'"Barroso; Norival de Freitas. José ·. ToientiM, 
Azevedo Sod~é, l\facedo Soares, Th.emist;ocles oo Almeida, 
Francísco ~"'arcondcs. Raul Fernandes, José GonÇalves, Her
culano Cesru-; Albertino Drutnmon.d, Ribeiro Ju~ueira, - sil
veira Brum, Francisco Valla<lare<s, Antonio .Oarlo& Emiliio . 
Jardim, ·senna Figu;eiredo, .Landul~bo de Magalhães, . Zor.o
astro Alvarenga, :ffiranciseo Paotie.Uo, :\\7ialidomiro tde .M:i.;;a:.. 
lhães, Jayme Gomes,. :Vaz de Mello, Honorato Alves, Camillo 
Prate.s, Manoel .Fulgencio, Meno· Franco. Raul Cardoso, Sal
les Junior, Ces~ V.ergl.leiro", Ma~~olino Barreto, Prudente -Oe· 
!lfonaes Filho, i:-Úly Chaves, Sampaio Vídal. .Arnolpho Aze
vedo, Ra:mos Caiado, Tu11o Jayme, . Severian-0 Marques, Costa. 
Marques, Ott.oni Maciel , Abdon Baptista. Pert?-irn de Oliveira, 
Evaristo AmaliaI, .Jloão .Simplici-o, August-0 ;Pestana. Alci<les 
Maya, Nabuco . -de Gouvêa e Flor.es da ·cunha {89) ~ 
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O ·.sr . Presidente - A lista .da porta accusa a presença. 
Js 121 Srs. Deputados . 

. _ Vae-se proceder á \'otaçãa <la. maLeria qu E: se aolla sobfe 
a ·mesa, e da constante da orúen;i do 1ia. , 

Peço aos -nobres Deputados que o.-:cu[iC!ll a::; sua::; .Ga
diéras. (Pausa.) 

Yae· s~r julgado o.bjecto de deli-bel"ação um· -projecto .. 
E' lido,· julgado objecto de deliberação-e enviado á Com~ 

missão de · Finanças, . o seguinte 

PROJBCTO 

N. i7 - 1·920 

Ua'flLia ·cO.nside,·ar Úvres de direitos <i:e consumo e tio e:epe-· 
diente . dos generos livres de direitos os aeroplanos. 
hyàrop~:nos,. hyd:ro-aerol)Jlanos e av!lJ~reU,,os semelkan.
te$ e dá outras providencias. 

o -Congresso Nacional resolve:· 
Ar t. · U Será~ livres de direitos de consumo e do exp~

U-iente dus generos . livres '1e direitos os aeroplanos, hyd!'opla
noSi hydro-aeroplanos ··e· apparelhos semelhantes, seus ~obre
salentes e accessorios, /Langa:rs _e mais materiaes de ·aviação 
'jnclusive· ap.-p.arelhamento cirurgicó, macas, importado-; pelo 
ou .para ~ Ae1·0 Club:. Brasile~o, com séde nesta Capital. . 

-.Art. 2;0 ·serã.o 1•estituidos ao mesmo Aero Club Brasi
leir-0 os direitoS, porventura, por elle pagos, . durante o cor- . 
>.·ente anno e até á data deste decreto, pela importação dos 
materiaes a que ise refere o -art.1º. 

Art. 3.º Revogam-se as disposii,:.ões em contral'io. 
Sala das sessões, 2 de junho_ de 1920. - Buarque âe Na· 

::areth. 

O S-r. Presidente - · Passa~se á votacão constante da 
or.dem . do dia.. ' 

Votação do pro,iecto n. 578.A, de- i919,'re~ulandoa fo
ca-ção. dos predios urbanos e dando outras providencias; com 
parecer da Commissão de· Constituição e emendas sobstitiltiva 
e additiva (caro emendas) (2• di§cussão). 

c.-voi. n :; 
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O Sr. Presidente - A este p_ro.i eet9 a · Commfssão de 
Consliluiç~o e Justiça offerece11 as seguintes 

Substitutiva 

N. t 

Art. -7.• .Os eontrartos de locacão de predfos urbanos -
a prazo eerlo - {>Oderão ser feitos por. eacript,un particular, 

·registrada no Reg1sll'o Geral de Titulos~ -

Addiliv111 

í !N. 2 

Onde convier: 
. Art. Antes de findar o terr.po do contncto, o inqui-

lino póde ser despejado pelo lo"cador nos seguintes casos: 
§ L• Si não p&gar o aluguel. nos pl'82os convencionadM 

ou, na falla de prazo, mensalmente, até o decic~o dia do mez 
. ·.lmn1cdiato. . - · · . · 

· § 2.• Si da~niticar a casa ou della ·usar para i'i111 lllfcl-
tcs e deshonealoa. ·. · . · ·· · · 

.?f • .a 

.Art.. · No cà~o de 'despe.To maliciosamente requerido. G
lnquilino tem o direito de habitar na ea.::i.. e sem pagar alu
guel, ·1>elo Lresdobro ·do tempo, qúe lhe fallaw. pata preeu-
cüer o conlr.acto. . ' 

nu_rante a 2• discusslo _deste projccto toram otrcrecldas 
as seguiutea 

?f •. t 

Ao al't. 3• - Acercscente-se: cque terá sempre por base 
o lani;amento d1> impo11to predial de i913», depois da palavra 
ct-:nda.. · · 

· · Snla das · .sessões, i de Junho de i92o .• - Nicanor Na<:(. 
·~o. . . . . . 
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. IM.. 2 

Ao art. i•, accrescente-se como § 2-: 
cSão excluídos desta regra os militares de mar ~ terra, 

que forem subitamente removidos, por ordem do Governo 
Federal; e os ruoocionarios amoviveis, nos mesmo'! casou. 

Sala ·das sessões, l de junho de 1920. - Nican.or Nafci-
mmto. ~ · · 

lC 3 

Ao a.rt. 9\ § a, depois de <150 eás~, aeerescente: coo. 
maiB>. 

S~la das súsões, 1 de junho de 1920. - Ni.ca.t&01' Na.3ei
. menta. 

K. 4 

Ao art. iO, depois· de carrefllla.tarioS>. diga-se: . cOU loei:i
tarion. 

Sala. das sessões, 1 de junho de !9'20. - Nican<>'f'. l'f..mci,.. 
mento. · · , . · : , . ~ .izt.4 .' 

Vou subn;ietter a votos o project.o salvo a:s emendas. 
Approvados successivamerite em 2- dilcussão os seguiD..; 

t.es .arf.igµs do 

PROlec'm 

1'. 578 A - t919 

O Congreaso Nacional decreta: 
ArL. f.° Não havendo estipulação eacript.a, o prazo da lo-

cação Idos predios urbanos entende-se de um anno. · 
~ t.• Si não houve denuncia, com tres mezes 'de aniece

deuc1a a l~Mão estará prorogada· por outi·o tanto tempo e 
nas mesmas condições da anterior. . 

Art. 2.• A denuncia. só será valida por interpellação ju- . 
dicial e pelas t'ausas seguint~ : , l 

a) falta de pagamento da. renda por dous meze& . com-
pletos; . 

b) neeessidade de obras indiSPensaveis de · e'1nservaç§.o 
ou ~gurn!Jca~ 

Art. 3.• A renda não poderá ser augmentada· ao itiq~i· 
lino que estiv~r em dia com os alugueis . ~inão para assegu
rar ao. senhorio o.s juroa de iO •1• do capital empregado em 
obraa 1wllspensaveia. · 
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Art. 4;*. ·Na caso de obras indispensaveís feitas pelo 5e
_· nhorio-, o inquilino; que para ellas se íaze1·em tiver abandL:

nado o predio, têm direít~ a volta.r -para o m~smo, desde que 
se sujeite á regra do ar.t.. 3.". ·. . . . . 

Art. 5.0 Denunciada a· loca-0ão pelo senhorio. este só pe
de.rã augmentar a renda· de :10 % si o inquilino go.sou de 
:r»'edio por · cfo.co annos: de 5 % · se goso.u apenas !)Or tres 
annos. , · · 

.Paragrapho unico. O inquilino que não denunciar çom 
tres mezes que não continua na ·lo.e.ação .respon<le. ao senhorio 
·pelos 12 meze.s seguintes á locMâo em que está. 

Art. 6;" o !ocatario, que houver -~eito obràs - coris~n~ 
.tidas pelo sennorio - avaliadas em 20. %, pelo menos, do va
lor locativo do predfo. conforme o lani;amento •do anno ante
rior, desd~ que se obrigue á conservação do predio e se-man~ 
tenha em dia e-0m a ·renda, podera' conservar-se no predio por 

. IJove annos .. Si as .obl'as forem de reeonstrucção ou e:x:ced~
rem -Oe 50 % do valor ~o predio, terã direito á. retenção por 

· .15 anno-; _ . . , · · 
· Art. ·1.0 .Os contractos de loca({ão de ·prédios 1ur))anos -

a. pra"Lo çerto - serão s~mp.re ·por escriptura publica e 'i:-e-
gistrados e.o Regi~f.ro do liypothecas. .. · : 

§ 1. ~ ,Oç11es <.;Onstarão exclusiva.mente a reuda, o pi·azo e · 
ª' Quem mcumbc u. obnga1:áo de obras contractuaes. 

§ t:: Na renda_ , se dirã o q1wntu.m, si mensal. ·fa·imeru;al 
se.mestral ou annuul, onde .deve ser paga e quando·. · · 

§ :3:· .!'as obra;~ se descreverão qu:ies as uleis, as ncces
~arias " as sumptuarias, correndo as necçssarias sempre por 
cQntu do :3cnhot>io r. as outras, conforme o contracto. s :l.u 0·-se.llo desses contractos será de 3 % sobre o 
n1.:cn:sl!imo, ~empre q-ue houver augmenl.o de renda - e é 
pago cm todo o· ca;:;o pelo senhorio. ao passo que o custo 'du 
CSL'riptm;•~ corre 1lor conta do ·inquilino, ao qual l• ·senhoria 
fornecerá t.odos liS elementos assccuratórios. 

§ 5." l:ião p1·ohibida$ quaesqucr especie8 de <t..luvas», ou 
bonificaçõc:. sa qualquer titulo para pl'ef érN1cia tias locações 
e os que clandestinuancnle as pagarem. ou receberem· so!- · 
frerüo multa cxccuth:a de .50 % ca:da qual,. servindo de ba'.le 
parn. cxpediç>.ão <lo mandato o tilulo expedido como. apuração 
<lo inquedto fiscal. 

§ 6." Quem denuncinr a ini'raeçã.o tcl'á 30 '1o da impor-. 
tancia da multa. · 

§ 7 ." Nas lo(\~Çõcs a prazo cct·tu -- ~i a loc:lc;ão findar 
sem que hnja denuncia. - com seis mezcs de antecedencià -
!nem por parle do senhorio, nem do inquilino a pi·oporção 
l..PCrtH:H~ po1• -0uti•o tanto tempo quanto o <in primeira:. locação 
A nos mesmos .termo::; pagantlo a parte intcross:i.da os sello'! 
no. Thesouro 'Federal. . . . . . . . ~ 

. § · 8. 0 O inquilinos_ respondem pelos damnos caus'.!dos . ao · 
predio durante a lociaçao sendo -documento_ para1 a. a:cçao ex.e ... 

~ 
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cut{va · li visoria proc11dida .no · pretfüi por · oec.:tsião da rf•s li..: 
,!ui~ão . da~ chave~. . . 

}\.rt. 8 .ç. No-s; despieõos llrbuno.;; Q pJ-azó ,d1~ GO d-ias, 
rn·or·ogav.eís por mais 30', . n. crite1·io do juiz . v 

'" § . 1.º . Só ~erá no .District«i? ·Federal executaido o despejo 
co:ntra · 1ooatar10s e .sub-loeatar1os que houverem recebido ci
taÇão inicial. · · · · . · 
- § 2.º Nos. exeeuti:vo~ por alugueres dP. pr~dios tlrbanos no 
District.o Ft'Cleral - não poderão ser penhorados bens dos 
inquilinos insdispe-n saveís {cama, mesa, apparelhagem profíc:; .. 
sionail • . etc . ) ' até. um mini mo de 200$000. r .. 

§ 3.º .Suspcndcr-:sc;.ha. o despe.io contra. as pessoas que 
allegarem molestiâ::; documentando a molestia com attestado 
medico. ' . 

O i:nteressado no despejo, po{lerá promover o exame p.e
rioia! do R. e ca8o se ''erifiqur a falsidade .do a,.Uegado far-• 
se-àa ... o despejo immedi11.tament1, P. o· falsl) a ttP.stantP- respon~ 
d~rá pela .falsidade . · · 

Art. 9.• O Governo Federal _lomará a :- seguintes provi
den~,ias immedtiatamente: 

a) concluir a const.rucção das 150 casas que, .na Villa 
:i\M.rechal .Hermc$, · esta:o quasi concluidas .apr.,v~it.ando (IS! 
matêriaes e:tistentes. 

· b) conceder isenção -de imposto- aduâneiros pau.-a os ma-· 
tcriaes de construcção af}plicio.das ,nos predios urbanos, cujo_· 
aluguel :ficar fi~ado desde 35$ até 70$, ·-durante 10 :mnos ·é 

(1 abatimento de 50 % para os que ficarem fixM.los entre 71$ 
· l' 140$ mensae~ nos · municipios em que forem, pelos respe
ctivos Estados ou Nunicipalidades, estabelecidos typos. ·de 
casas para .os ditos preços e que ac·ceitarem . as clausulas se.;· 
)lllint.es: . · 

. I, abolil;.ão de impostos · prediaes para os typos àe alu..; 
;,,•uel de 35$, durante 10 an:nos, onde não puderem_ ser aboli
c!or:. taes impostos, se,-darão premios correspondentes; 

II, abolição de ta...~s· de agua e esgoti> para os dito.;; prs-
dios'. de 35$000"; ' . · · · 

. III, reduc~ão . dos, ditos impostos e taxas de 50 o/o, para 
oi:: de 35$ a 70$000; . 

IV, reducc.ão de 25 o/o, para os de 7t$ a 100$000; 
v. reduç:ção d~ 10 %, para os de 100$ a UO$OOO: -
VI, creação cto imposto t.ert•it.orial progressivo sobr.e os 

ler.remos urbanos 11 suburbano$ não construidos, sendo 
nQ primeiro anno % % do valor lotado e subindo de anno 
J~ara ri.mio, ~Pmpre na rat.iio de GO %, nM alcànçar 8 % : 

· e) · ent.rar o Governo Federal cm aecôi•do coin a Prcfei
Lura do Di~tricto Federn1, e :l· Light and Power Cº., para 'es
tabelecimento de ·«cadernetas operarias- nomina.es~. com aba-
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ti:inento de 50 % para os . moradores , doa prédios· de locação 
até. 70$, que provarem ser·' operarios ou empregados publicas 
e, ganharem menos de 150$ mensaes, gosando os mesmos de . 
·igual abatimento no preoo da lut electrica ou do gaz de illu-
. miriação ; - . · · 

d) conceder o Governo Federal os m881Dos favores em 
suas estradas de · ferro suburbanas e . ob.lel-o das arrendadas; ' 

· eJ desapropriar · terrenos em varips pontos do Districto 
· Federal, que dividirá. em lotes de 15x 50 metros,. os quaes 

lotados. cedPrá. aos · funccionarios municipaes ou federaes, 
que quizerem constr.uir dentro de um anno, · gosando dos fa
,·ores deste artigo e descontarem em folha ·até 30 CJ'o ·dos~
cimentos para pagamento dos terrenos assi~ _adquiridos; 

, () garantir pela mesma fórma os contractos de eon
. Etrucção que quizerem fazer ós ditos funccionarios, nos ~-
mos deste. · . · 

· Art. iO. Os arrendatarios que sub.;..arrendarem ou loea
. rem, no todo ou em partP,, sellal'ão ,com 19 '% sobre a diffe

rl•nca os reeibos dos sub-arrendamen_tos e : sub-locacões. com 
· a pena de multa de 100$ em cada in_su!ficienei~ de sello, ou 

falta de réCibo. ·· · . · . · 
ArL.. i i. Fica o Governo Federal autorizado a abrir· .O!! · 

neeessarios creditos pára .e~ecução da pre.~P.nte lei até a som-
ma de iO mil contos de réis (i0.~0:000$000). . . . · 

Art. 12. Revogam-se as disposiçõPs ·em contrario~ · 
Approvadas · successiwrnP.nte as ref P.ridas emendas ns. t , 

2 e 3 da CommiSsao de · Constituição e .Justiça e ns. f, 2, l 
4, do Sr. Nieari.or Nascírne·ntet, offerecida5 ao projecto nu~ 
mero 578 A, de i919. : . . .. , . . · . 

. O ·sr. Pt-erid.e~te - ·o projecto nassâ § 'lª tliiu:ill!São, indo 
ante~ á resneetiva Commf~c;ão para ·ser redigido. 

· Estão findas a:, votarlles. · . . . · 
l>:t~<ia-se :\ materia "em discnc;s!lo. ·. . . 

' . Enr.eM'"Õn!'l Su.eceliSiw.mPnf P. P!L 2• diseuit."110 Oj:j arts. t• 
& ?' 'ln. P!"n,i~tJJ u. 360. ·de mm. a.1\prova.ndn n ar.to man

. dando o~eeufal' .o. ~tJnt.ractn · oelebrarln. em t2 de mareo de . 
i{-19, TJPl11. dirP.~~rirra do ColtP.gt0 MilitaT'.· de Porto AlegTe, 
~om J"oãn K ~t.~r F. • . e outro e annunciadã ·a vota~ão. 

)\pt)M~dOS suceessivamente em 2ª discussão OS &eguiD· 
te9 vtigos do · 

Pfto.JBC'l'O 

1'. 380 - t9l9 

O Congresso Nacional det.t'eta: 
- . Al't. f .'" Fica approvado o acto de 16 de Julho de t9l9, 
pf'>!'> qullt o 'Vice-Presfdente da Republica, em exerclcio, man
dou executar o ~ntraeto celebrado. etn <lata de t2 de. março 
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deste anno. pela dir~ctoria d:> Colle~io Militar de Port.o A1a
gre, com João l{eb:er Filho e D. Maria Candida . da Cruz 
Paiva, a que o Tribunal de Contas negará registro. 

Art. 2: • _Revogam-se as disposições em contrario. 

O. Sr: Presidente ..:..:.. O projeefo passa á 3• discussão. 
' -. 

Nada mais havendo a lratar, vou levanlar a &ell&ão. 
del!ignando para amaahã a seguinte. 

ORDEM DO DIA 

Discussão unieá do · parP.cel' 31. 48, · de i 919, ind~rerindo 
() Tequerim~nto de Manot'l Gonr;alves de Souui, mal'iuheiro, 
invalido, pOOindo ser considerado musfco de t• classe. 

' -. 
Levanla-,,se a sessão ás i 1 horas o .25 minutos. 

23• SESSÃO, EM 3. DE JUNHO DE 1920 

PRBSlDENCIÀ DO sn. 8UENo B!tANDÃO, PRESlDENn 

A's i3 horas procede-se â chamada. a que rr.spon.!em ~ 
Srs. Bueno ·Brandão. Juvenal Lamartine, Annibal de TolPdo, 
Oetacílio de Albuquerque, · Ephig·enio de Salles, . Oorval Porto, 
Antonio Noimeira., Dionysio Benles, CU:nha Machado, Rodri ... 
rzues Macllarlo. Pires RcbeJlo, João Cabral. ''leonte Saboya, 
Thomaz Accioly; Osorio de Paiva, José Augusto, Cunha ·Lf~ · 
ma, O~car SoarP.s, Simeão Leal, Balthazar ~ereira. Corr~a de 
Britlo. AlP.xandrino da Rocha, AustregesUo, Natalir.io Com
boim,·' RodriguP.s Doria, Manoel Nobro. Deodalo Maia. P~dro 
J,tt!:!O, Lauro · Villas Doas. Leoneio Galrlio, Paeh•'CO Mendas, 
Sr-abra Filho, Raul .Atves. Torqnalo Moreira, Leiio \'elln~o. 
M1mnP.l 1\foniAt>dim, Antonio A~mtrre. · Sampaio Corrl'\a, Paulo 
d1> Frontin, MendC>~ TavarM. Raul 'BRrrMo. f,P.tnttruhi>,. Pilbo. 
João (':;uimirrãe~. Ramiro Rrai;a, Jos~ de MornlfS. Verissimo 
ôe Mello, Mauricfo de Lacerda, TelxPira Rr11ndão: Amrmto 
dP J,fma, Amerfoo LoPP.t:!, Gnmes Lim'a, Odilon d~ A.ndrad~. 
Fr1tnc!l'1on Brr.!!i::nne, Fn11sto Ferraz, nauJ $!. Alaor Praia, 
E<llZ'ardo da r.nnhn, Carlos Garcia, FPi'rt-fra Rral.?ft., Cinofnato 
P.rtum, .To!!6 Robel'f.o. Rarro~ PentPadn. Jos~ J,nho. João . de 
Faria. Carlos dP. Cflmnns. AYres drt Silva. Oliirmrin Pinto, 
Lufa XAviPr .. T,uiz Bartholomeu, João Pernetta e Carlos Ma
ximifüi.no t70) . 

Abre-se 11 se5são. 

O. Sr. Or.hcfUo de Alburnier'"1e (-4• ~--rrr.ft1rln, 1ef"J)i.,,rln 
de !-~ pro"Ptl" n teih1l"1t. ,fa Ar.ta da sessllo. antecedente, a qual. 
é, sem observacl5es, approvada. ·-· · . · 
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o Sr: Presidente· - Passa-se â leitui>a do -expediente . 
. ) 

O Sr. Juvenal Lamartine (2º Secretario, servindo de fºl) 
:pL"ocede á leitura do ~eguinte 

EXPEDIENTE 

Officios: 
Dous do Sr, 1 º Secretario do Slmado, de 2 do corrente. 

communicando que aquena · Casa -do Congresso Naeipnà.I, em 
seo-são de 21 do mez findo, não· deu assentimento~s seguintes -
proposições <k.sta Gamara : • -- -

·Estabelecendo UII_l~ gratificação mensal ·de 150$ ao- fune
cíonario da Dil'ectoria Ge!'al -dos Correios encanegado da re·-
particão postal da Camara dos Deputados; _ · 

Conc<idendo uro anno de licença, com metade da diaria, 
-a Euloquio Garc;a, trabaH;ador da Estrada cte· F~erro central 
do Brasil. - :i;nteirada. AQ aTchivo. 

'l'elegrammas: 
Santa; Tbereza, 2 - A bem da ;,erdade levamos ao eonbe-. 

cimento -de V. Ex. 'que coronel Nestor Gomes foi o unfoo 
candidato v.otado neste -mup_icipio para o cargo P_resiaente do 
Estado, esit-arido prestando solidarios com o seµ Governo as 

·autoridades legalmente constituidas as classes - ·conservadoras 
lavoura, eommercio e outras c1asses de r.e:P-resentá~ão toda a 
:poprilac.ão espera ancíosa que sejam reconhecidos os ~ireitos 
de candiqato suffragado pela quasi unanimidade do eleitorado 
_e,.pirito.:.santense. Respeitosas saudações. --,--- Luiz Marroch.i, 
supplent_e Juiz federal. - Quintino l'!farraro, procurador 
Republica. -- Hiiarw Menezes, delegado policia._ - Lourenço 
Tamanini, supplente delegado; -:- Berna'rdo Lessa, funcciona
l.'io- federal escl'ivão Registro Civil. - Leonel SoO'l"es. - An
tonw -Affonso,. pr~sidente Sociedade Progresso Therezeiise. _, 
-Tabellião AC1'isio Bomfim. - Euuenio Tamanini Oesa1' Me
d-ice, commeroiantes. - Aoncllo Sessa. industrial. _, Jo~ 
lista Ortand? Bomfim; - Massimino- SesM. - Epiphanio 

. Gasparini . ....._ Anyelo · Zanadrea, commerciante. - Actacw 
Pomba, 'professor publico. ~ José Bomfim, fiscal da Estrada 
de automoveís Santa Leopoldina a Santa Thereza, presidente 
ds Liga. Brasileira. - Domin(Jos _Martins. - Anttmio Pe'J"ini. 
--Miguel Pez~iolo1 e Q-ninterio Lima:, agricult-0res.-lnteirada.-

Castello, 2 ---'- Cumpre-me testem:urihar V. Ex. reina em 
todo mun ieipio absoluta ordem. População ao fado autorida
des locaes prestigiam ~ aeatam unanimemente '1overno- Nes
tor Gomes. Respeitosas .saudações. - João E'l)angelisto:soa
~·es, de!egado policia Esp. Sanfo Rio. Pardo. - I~f.eirada . 

. Man;ios, . 2 - :População Manáos superior trinta mil pes
soas, representando classes sem. distincção partiàar-ia recebeu 
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verdadeira apotheose marechal Tbaumaturgo, excitando en:-. 
tlmsiasmo acceitar Governo unico capaz salvar Estado. Com
mercio nacional estrangeiro fechou . toda manhã, tomando 
parte activa . manifestação, compareceram autoridades fe
c!eraes, estadua.es, munfoipaes, ·desembargadores, imprensa, 
flotilha mercante vapores, lanchas, comboiando paquete até 

. porto, centenas meninas escolas, gymnasios, collegios, pro
fessores trazendo peito retrato marechal .fizeram manifesta
.ção delirarüe, maior que anterior .1916, aeclamando marechal 
unico salvador Amazonas, depois cantando hymno, respon-. 
dendo· discursi::is senhorita Cecilia, poeta Amorim fallou ma
rechal, sendo ã.cclamado enormissima\ massa popular lewu 
marechal Grande Hotel onde novas manifestações senhoras, 
senhoritas respondendo ainda marechal promessas congraçar 
familia amazonense, . prom"Qv~ndo felicidade lar, :progresso. 
Estado, confiando lealdade grande estadista benemerito Pre
sidentC! Epitacio, que está· acompanhando todo interesse causa 
amazonense para dar solução benefica. Em Belém a.utorida
ces representa.nte.s t.odas as classe~ imprensa 'unanime, socie
dades scientificas tambem fízeram manifestação sympatbica, 
augurando victoria sua causa aguas amazonense. População 
Ribeirinha/ queimou foguetes sua passage:ql, · prova solidarie
dade povo amazonense,· recorre, pois, eminente· Pr~sidente 
Republica seu apoio moral victorfa marechal, certo que nome 
S. Ex:. será aben~oado mulher _amazonense. -. Redacçâo da 
Amazonas; -:-- Inteirada. 

· .. ·s. Jiedro Itabapoana. 2 de junho,- Presidente Camara 
Depútados - Rfo - Tenho .gubida honra communicar V. Ex. 
que est.e mumcipio continua plena paz mantendo todás auto
ridades perfeitas relações Governo Exmo. coronel Nestor 
Gomes. Saudações... - Cmrf.os MarqtHfS~, :promotor interino 
;justiça. -· Inteirada. . . • · · 

. Santo Eduardo, .2 de jun~o - Pr~sidente Gamara Dep:1·.
t.adgs - Rio. - Como pr~sidente Camara municipio · Ifuba
f1oana. · hypothecamos solidariaedade politíca Governo Iega l 
co-ronel Nestor Gomes. ·Sauda.çõe~. - Joa:l(l.iim; Rodriglces 
Vàrgas, presid~nte. - Inteirada. · . · 

·calçado, 2:- de junho ·- Presidente Gamara Deputado;; -
Rio - Os abaiYo assignados ve!'eadores unica. Camara e:-;:i~.:. 
ümte aqui vêm respeitosamente declarar a: V. Ex. que esta 
eleita no pleito de 25 de: março e depois reconhecida e em
possada Tegalmente presta inteiro e incondicional apoio (,}o.
vereio :coronel Nestor C';>Um.es, ~unico leS1almentie constituid;:i 
neste Estado. Qualquer manifestaçãr> em contrario p6de V. Ex. 
l.omar -como uma farça. para armar effeito contra ílausa ~ius
·tiça ,rep:resentada Governo coronel Nesto:r Gomes. Saudando 
V. Ex. confiamos muito alto criterio Camara ú Senado. -
Jqão Marcellino P,•eitas, presidente .. - 1Dr. Astolpho Lob::i1 
vice-presidente._ - Alcebiades Gomes. vereador. - Vfcfr[T, 
vereador. - Dr. Ltw"iana fre-re, vereador;· - Inteirada. 
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8tmfa Leo:noldinn.. 2 de junho. __;__ lJ>Tesident:e Cnmn~ 
Deputados - Os abaixo nssiimaáos solidarios r:om o coronel 
Nestor Gome>s. unico candidafo eleito pel., povo espiri.t.o-Ran
tense presta franco apoio seu Governo. Af.tl'n<'ioRas sauda<:'Se!:' • 
......,,.. Francisco Ve1"!JloPf. nrefP.ito. - José RP.isr.n, prPSi<lent~. 
Cainara. - Mario Ribe~To, Pinto Ne1•es. P, Rnr.hn. PimenfP.l, 
Vel'P.adorP-s. - Anff}nfo Cn11ta.. procurador RPpnhliea. - M·;~
tides .Br.rrellns. iuiz disfrir-taT .- Prrmdsco Pns.i;oi. tahP.lliãC'. 
- AristMPs Pas.~o.ci. <lPll"J?ado cli> Pnlfoia e secrr>hrrio Camara.-. 
Ces11r -~f1illPr, procnrarlor PrPf1>ifura •. - Asr~_dirrr, Ncm·i
·me'Tlto. fü;caI mtmi!.'inio. - Jnã.o HrtmhP-rto Ve.r-t.•loet, secr1;
tarif'I .Junta A1isfamenlo Militar. - Jl.ffmoe.l TT'nncosn. juiz. 
'3nb<:tituto f11r1r>ral.- .'~olon 'í\'MJPS. oi'fieial r"cn1=;tT'o "ivil. -
Horwrio Fnrtndn. - Col'nnPt Armrio Sifoa.-- Frnnz HP,'1'-zag.
OS1N1l;Jo Rnrlrim•P.~. - Nelsori Rotlrintres. · - Frfonrrlo Herzn(]. 
-.. f>swnlrln nntlrhnres. -- Nelson Rn(f.nlnho Vnlne7.nro. sup
plenf" dP rfl"lP~ado cJp, P<>Ji~ia. - Coron<>l T>w1rtP. Amnranfe. 
- Tito Rnr..,rn. --. 'ff P71rfone ·f\h~•,es. - Alnh"" V11lr1,,zn,,i. -
Ore.<:tes Pnss~.<:. - Sebm;Uán ·07fréirn. - ft.,.th1rr Vnldetnro. 
- l,ow,.P.nNJ Fuibn. - A11e11nr Dnmfro. - Virn1Un Pir.<t.<:os.
Jnfin R<>ráP.s • . - ·ThP.'T'l!zin Guimnrães. - Jn.<1P. Mn(1r1rn.. -
GP.'Tltil PeHo. - Jns.iJ. !,n-ne.~ F.srnhar. - Cn:rrn~ Sf.oln P·'71fo.
Jo§o .~P.r,,io . ....;._ Ado.lberto Rodriaues, - Antonfo Amarnnt~. 
- Mfm.OP.l Furtnrln·. - Jn.<:é A:z:evedn Snrm.?nt<f. - AF.inf~ 
J'On:~r-in•.P.nto. - nrlrm.rfn A ran.io. - AlfrP.dn Tlrnrl11. _:_ Mn:ritJ 
Tehfll.rfi. ·- A nosfacil:r B{llnrr'fln, - A1.berto Mor(1'11.1M. - Bo?l
mhn f:nrvn1hn. - JosP. Cnbrifo Nm,es. - ln.<:~ Freitns. -
Clndnaldo Fra1fag. - A11t0nio Pel-·.7:, - Franeisra btsthw 
SFhta~ - Frerlerirn r,..,.,,zke~ - CaTlos Passos. - André Cor-
rP,a iemos. ---'- IntPirarJa. · 

C::i$11'1to. 2 - Apoio inMndirion:ilmrntP. .o !Z'nvP.rno leiml 
dn PrP~irlr>nlP. NP!"~nr Gomes, T"Pinanrln Tl"~tP muni1'ioio eom
pl1>fn orrl<'m. ~flnrhr,ôP.~. - .4.strnrrilrlo gfmões, promotor in.;. 
f~rinn CMnRrca Rfo Pardo. - Inteirada. 

Cll 0 fr>.TJn. 2 .- ;:;11Mrfa hnnra l'E!if.e.rai' V. Ex. 'P"OfP!lfO~ 
fn,.mnlarln" inf Pira "(lliílrri"d::iõe Presid:r•nte NP"'tor Gomes. 
0"rl"'m rmh1ir:i .np"'t,; rvi···rir-inin rrmlimh nr>rm"l ""fl"';oindo 
nnvc g-(w"""º· rme> ne facfo T'PT'll'P!:P:n'ta. suffra1?fá todll!l r>n'Tl'!n
tí'<:: nnlinf'ii(! Bsfa1fo. · r:tnrimtndo . nPr.~amf"nfn m11ni,.fnin. 
Afli'P(!flntn V. °F'.'l:. ?l!n n..nff"ofn rir> !"inrf"rn Rrlll~mi>ntn rtf'Ti
br>r:i"n"' i1Jm:rl'i>r1~. Â!"Sem.hJ~:l nf'TIPririn hO\'l"I .p!"nirifn<if!Tif!'llll0. 
S::md2~ÕP.!' rem11itnsa1=;. - A 'm".~'º Em.i1'it: Ti'!lf,.llita Lins, pre
feito dn Espirita Santo Rio Parrlo. - Tnf Piralfa. 

C".?.<:f.,füi. 2 - A. nnlo inl"nnclirinnnlrnenf P. cmw•rno lP~l flo 
Pl'M1itil'T'f" ~."!':fnl" Goml'!i, l'Pin:mrfn nP~f P mnnii-ipio cnm"l"fa 
oriiPm. s~udnl"i."íf:!S. - AU.(1tlS.f() -~ rrnnsG Dotalho, juiz disfri
'!tal eom11rea Rio Pardri. - Tnf!'iT'IHfa. 

c~stPilO. 2 - Fm tnrlo rn1111i~lflio -rr>ina . rnmnlr>f!!I nT'if P.m 
e annin l'IO c-nVPT'Tln \j,>~:lT. d~ Nestor flrtmF~ .- Annibal Freire. 
prefeito municipal 'Rio Pardo. _, Inteirada. 
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. Castello, 2 - . Como~ funeclonario estadual cumpre-me 
ai;segurar a V. Ex:., que estou acatando desce 23 maio as 
ordens do governo Nestor Gomes, aqui amplamente prestigia
do e amparado opinião publica. Respc;tosas saudações. -
S.?·i:er-f.t.:no Corte lmpeTial, coUector estll.dual, Espírito S:mto · 
Rio Pardo. - Inteirada. . . . · · ._. .. 

·Rio Novo, 1 .:_ Camara protesta publlca~ão Paiz, 3<J. Ca
mara sessão ext.ra~rdinaria conselho unanime votou mo<:ão 
.r:eaftirma1;1do solidariedade governo legal coronel N~'"tor Go
mes, e ápoio gerai seus municipes respectivos .. Saudações. -
.Frnncisco Xiwier Avres, Presidente. - lnteirac!a. · · 

Barra Itapemirirri, 2 - Sob re~ponsabilidade cargo·, 
affirmo V. Ex. completa ordem este municlpio, for:las aufo
ridades relal}õe!': govel'llo Nestor Gomes. - Gutterres Valle. 
promotor. - Inteirada. . 

AlfrPdo ·Chaves, t - A Camara· Municipal de Alft'tido . 
Chaves ~mforizou-me dirigir a V. Ex. I? SE'US pares a suoplica 
quP. todos fazP.m para que a questão JY.>Hlica deste E5tado te
n!l:t soiurão favoravel ao gove':'ilo .Presi~1:nte Nestor Gomes. 
com que eshi snlidari.a, }a7.P.ndo. · i.nteira .iustica vorifáde ao 
povo ch~ste Estado, qt!e votou eleição livre, unico candidato 
dipJr1mado; . rP.r:onhecido 1e11talmente. - Saudações. - Anto
nio Soa-res Pinto htnior, Presidente Camara •. - Inteirada. 

<:otlatin:i, 31 de maio - Presidente C~mara Drput~dos 
- Rio. - Como membroR ' da maiorfa da Cllm~ ra do muni.ci
JJ'" ~<> · T.i~ \.onrf'", com séde nP.st;l. vitla de Cnllatina. sP.ntimos 
no d1w"'r ·dp. communicar a V. Ex . estar estf' rnunirinio em 
comol~ta p~z ~ rf"affirmamos nossa snlidari~drii:lP. do Giwcrno 

. _legal P1·~-~irlPnte Nestor Gomes. - Virainio CGlmnn Ferrei
,.;, Fernawfo.~. · vice:..nl'esidentp, Cl'lmara. - Drummrmrl J•es
tcma. vereador. - Hastenio Calmon, vereador. · - Inteirada. 

Lauro l\.füHf'l!\ 2 de abril - PresidPn~e · Con!l'T'Psso FP
d11ral - Cnrrmri> s'ci,.nf.ificar V. Ex. P<:brr municinio ' Pão 
Gi~nf.e TH•rf? ífa orrlPm P,$f:irP.m nutori<l~dP~ · r>m r.ommm1irn
çãn PrPs::idl"ritr ~rironel NPstor Gomp~. Saud?CÔ".~. - cone
ctor .P.stadu.al, Francisco Cardoso Preire . - Intrirada . 

. Guar>any. 9 dP. main - PrPsitien te r~mara D!'0•1tad11s -
Rio - "Em vil'tnde :ictual situll0ão política E~t:-<Jo temos 
honrR levar r.nnbP.cimento V. Ex . estar este mnnicíu1o em 
TIP.rfeita ralmn t>~tando m9ior p:'\.r(P. autoridades amistosas r~- · 
lacõPs r.om o r.ove.rno do C:oronel NPstor Gom<'~ tmico que re
conhecemo!'! r.omo Je1?almente f'lP.ito rcronh ecido P. emnos
sado •. - FP.1·rm11dP1;. Lima, prefeito muni~ipal. - Jorfo Lima, 
vicP-f)l'esidPnfe Carnara . .......: 'Joaquim Castro, ' 'P.rN•dnr mu
n:cipaJ. - Americó Hortraui(lnon, verea dor mnnir..init l. -
Affnnso Cr1LZ, VPrE'arlor munir.ip:il. - B e11e.1'1'.ct.o Frade. juiz 
distrir.tal em P'r1>rcfoio . - F'fn.ncisco . Sant' A11.n.a: nrimP.i ro 
st.:mnlente. - Jo~,; Bour(JuiUnon. primeiro supple>ntP. juiz dis
tricbl segundo. dislricto em .exerc.icio . - Deoclec:ian, scgun-
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do sup1•lcnl~. Adriano P.el-issari, juiz ern C:x,ercicio· ter
ceiro· díslrictü. - João Atronso. command~ntP cl<":-tac-amr.ntn 
·policial.· - lnll'i1·a{la. 

Lamo ~lü.lle.r. ~ junh:o - Presidente ·eama»a Deputados 
- Frio ·- Cumpre scicntificai- V.. Ex.' municipio Páo Gigante 
pf.:.ri'eita ordem estarem autoridades el!) coromunic~\;5.o Pre
sidente coronel Nestor Gomcs.~Collector federal, F,·ari.âsco 
Cardoso Frefre. -- Inteirada. 

Castcllo, 1 de .iu.nho ~ Presidente. Gamara Deputados -
Rio - Camara l\Iunieipal Espirita Santo;._Rio Pardo crnm
prindo unanime deI;oeração tomada vem rcassr.gurar perante.· 

. V. Ex. inteira solidarieda® Governo legal deste Estado 
Presidente Nestor Gomes. Ass.im inveridicas informli0ões 
não consigam influfr esclarecida analys~ politica . esp1rito
santense.. .n('speitosas saudações. - José Raymundo Vieirâ, 
- H<mnrio' Yiei.To., - ilfoclw.~-0 · Ctmha. - Boaven,ttmt l'r:r-
1•eira. - Honm·io Antonio C'à1.,,.n,n. ~ Jlanoel Ribeiro $ouza 
Russa .. - IntP.irada. 

CasLe~lo, 2 de junho - Presidente Gamara Dcputa.<los ·.- · 
Ilio -- Camara Municipal ·vma iR,'io Pardo cumprindo unnní-
me o(folibcr;ição tomada vem reassegurar perante VY. Exs. 
inteira soiidariedr-de Governo lega1 deste Estado Presidente 
~est.or Gomes. Assim inveridicas informações não consiiram 

, -influir esclaree.ida analyse :polit.ica éspiritosantense. -Rt"~spei.
tosas saudações. - Nicolau. D~bia.se. - Fidelis JJ!irari.àa. .. 
Polydo1•0 Rodrigues n·i:ru:J;ad{!. - lldefon8o Rodrig1ws. Pau.1o .. 
- Joao José Lirno .. '.-: Inteirada.. · 

·nio Novo, 2 de maio - Pre-sidente Camai·a ~puta.dos ·-:
Rio - Municir1io firme e em completa, paz. Todas autori~ 
dadcs em relat-ão com o Governo legal corçmcl Nestor Qomes:., 
Cordeacs saudações. - José Carl-Os Mira:nda; prefeito mum-
cípal. - }\'ephtala Rufin11, del~gooo policia. - Inteirada. 

Lamo Müller. 2 de junho - Presidente Cámara Depu~ 
fados - Hio - Municipío Pão Gigante absol'uta calma, cor
respondendo-se municipalidade goirerno Nestor Gomes espe~ 

· mudo confiante decisão final Alta Camara paiz . ...1.- Manoel Pe
. reira Pinto, Presidenle Gamara .. ~ Inteirada. 

I~amu .Müller, ~ de junho. - Presidente Camara Depu
tados -· Rio ·- Municil)io Páó Gigante · ealma. absolut.a 
eorrespondendo-se governo Nestor Gomes esperando coo"'.' 
riantf! decisão mP.nsagem apresentada ·Exmo. Presidente 
Republica. - Preféitc· l\lunicipal. ~ Inteirada. 

,Cachoeiro Itapemirim, 2 de junho -·Presidente Camara 
Deputados - Rio -· Comrnunico . V. Ex. por·· mim meus 
supplcntes ~m nome povo convivemos nest.e district.o judi
cinrio somos foroadcs prestigiar Nestor Gomes viPiude justiça 

· sua cama como eleito todos grupos partidarios . sua eleição 
apurada reconhecida poder competente. Contrario se.ria .sub
''enão I'.)rincipio mo:calida:de politica ,que precisamos ver_ de!i ... 
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nitivamente implantado. Povo co:ntinua pacifico. Saudaçõe:5. 
__: Ricarda Gonçalves, juiz districtal Cachoeiro Itapemírim. -
lnteirada: . · ·· · 

Piuma, 1 d~ junho - Presidente Camara Deputados -
Rio - Na qualidade r e.pr<!sentantes maioria povo deste mu
nicípio de Piuma perfeitamente conhecedores dos meios em
pregados pelo coronel Nestor Gomes para tomar posse Go
verno deste Estado, vimos respeito~amente manifestar · V; Ex. · 
que não podemcs deixa!' de ser .solidarias com governo coronel 
·Etiennc Des5one. Saudações respeitosas. - José Me'Tl.des Ran
·g~l, Presidente Camara Municipal. - ldylio Beíriz, Vice-Pre
sidente: .:__ Veriss-im.o Moracs . ........;. Vicente Lourenço, vereado-
res. - Inteirada. · . . . 

._ Barra , s: M;at.heus, 2 de ' junho - Presidente . Camara 
Deputados - Ric· - Abah:o assignados autoridades legal
mente constitui.das neste município teem a honra de trans
mittir a V. E.~. seu leal aI,>Oio ao Governo do Exmo. Sr. co
ron~l Nestor Gómes legalmente eleito, reccnhecido e empos
sado Presidente nosso Estado durante 'O quatriennio de 1920 a 
:i.924. Cordiaes saudações. ~ Antenor Cabral, supplente sub- · 
stituto Juiz federal. - Antonio JYegreí1'.o, ajudante procura
. dor Republica. - Manoel Oliveira, prefeito municipal, -
B.errw:fdi11.o FiJJw, Presidente Camará. - Francisco Daniel. 

· · Rorffrio Neto. ~ Porfirio China. - Manoel Xavier. - Del
cino Fe•·reim . ..:...... TlLeophilo Caln·al, vereadores .municipaes; . . 
- Emesto Çanlit, juiz districtat 1 ~ districto. _, José G<mçal.
ves, supplente. - Ribeiro Duarte, juiz districtal 2" districto. 
- Ranwil Bonella. --, Honorio Pinheiro. - Venancio Tim..., 
bayba, supplentes. - Inteirada. · · · 

Santa Thereza, 2 de junho - Presidente Camara Depu
tados - Riri - Temos affiançar a V. Ex. nas elei~es reali-
1-:adas neste mutiicipic· unü~o candidato votado para Presidente 
.Estado Joi o. cornm~l Nestol" G<lmes com quem estão em rela-
~ões autoridade~ locaes e representantes todas as classes so
·ciaes. Povo espiritosant.ense ccnfia. altos poderes Republiça 
.reconhecimento yerdade urnas. Respeitosas saudações. 
Lu·iz Mu:rrochi, supplente juiz ·federal. - Quintino Marreco, 
procurador Republica. '-- A?itonio Hilario Menezes, delegado 
policia: - Lou'renço .Tamanini, supplente delegado. - Ped+o 
Gasparini; conector e!;faduaI. - Tabellião Acrisio Bo11ifim • ...;.,. 
Leonel Soares, e;;erivão registre civil. -:- Octacilio Bomba, 
professor publico. --' B'e'Mio.rd<> Les$a. funccic-nario federal. 
_: Antonio Affonso Alcantara, presidente liga. - Domingos 
.'tlarl.ins, presidente Sociedade Progresso T~erezense. - Mi
guel Pi:zoii. - Antonio Perini. - Epifani-0 Gaspari'lti ca
:pi'talistas. - Jlfaximino Lessa. - Aniceto Lessa. - Alberto 
Jiaroch.i . - Ceza:i· Yedice, industriaes . ...._ Jornalis.ta Orl.andó 
Bomfim . ·- Luiz Lima. - An.telmo Gilberto, lavradores. -
João Romicha, agente Ccrreio . ....;..: Eugenio Tam.a?lini. - A1i
r1elo Zanadea . .,--- QttititiUano Luna . - Joõ.o 'G1Leddeit'o Gil-

. herti, ·commeroiante. --. Dr. Carl.os Pi"raja, delegado bygiene. --= Carlos Ava·ncini, delegado literario. - Inteiraifa. · 
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. ~ E' liào e :fiea sobre a me.sa, até ulterlor ideliberael:O ~ ~ 
·suinte · · . · · · . . 

·- ' . j • 1~ ·-· •• , . ,., 

PBOncTO 

Art. t.ª Fica o Poder ~eéutivo aut0rliado a. promo\'ei-, 
desde; já, e conforme melbor convier aos inter~ses nacio.
naes, a Commemoracão do Centenario dá Independencia .Po
litica .do Brasil, acceitando a cooperação ou concuri!o de toda& 
a.s . classe:"! sociaes, observadas as seguintes condições: 

t•. constituic;ão de uma · commis8ão idonea, que :ficar\í 
directamente subor<linada ao Presidente da Republica, para 
organizar e executar o programma que resultar de exame e 

· coordenação . dos prO'j ectos . que forem forrou lados pelo · Con- -
gresso, Ministeríos, Prefeitura do Distrfoto Federal, ;Estados,. 
Municipalidades, ·associações, ou particulares; - · 

. 2º, ob-servac;ão do critério de pre!erencia para os empre--· 
hendimentos que representem utilidade pei::manente, ou at
tendam a rer,onhecidas· necessidatdes publicas, tudo para. me

·lbor aproveitameD:lo de toda e _qualquer contríbuitão. 
. . Art. 2.º o· Governo realiiará ·as operaeões de credito · 

. ·. que· sej~m necessarias para a execução da presente lei. ' 
Art. 3. •. Revogam-se. as disposições em eontrario. · 
Sala das ses~ões, a de junho de 1920 . - Costa Rego~ 
E' lido e vae a impriinir o seguinte 

Concede lir.ettr~ ao Deputado Raul F'"1ftmdts para f'tfp1'etl:fl<1 
· . . tar o Br~il 1 a Commi$são de Reparaç~e1 . 

Em 26 de maio de Hl20 ·o Go\'erno o;olicitou da Camara 
permissãc de nonu~ar o illustre Deputado Sr. Raul J<'eroan
des. enlào na Europa; para representar p Brasil na Com-

. · m i"ssâo d-e Reparações. Esta · Commissão nada tem'" ·a oppõr e 
até louva duplamente o críterio de aproveitar a estadia- do 
illu$tre representante fluminense e, sobretudo os seus altoit 
taflmlos . e indiscutível patriotismo naquella: delicada missão 
diplomaiica. Assm, é de parecer que seja coneedida a ··u-
cenca pedida. ...... . · · 

/ 

S:i.la. das sessões, · 2 de junho de 1920. - Alberto sa,. .... 
mento, Presidente. - Mauri.cio de .Lacerda, Relator. - AU-:. 
oustr. de Lima. - · Jftsé Mári4. ~ Americo "LojJei,,,:....:..Buarg.,.t! .,. 
de ."/a:.0:teth.. · · · · 
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SESSÃO BX 3 DE JUNHO DE 1920 

O 15r •. Presidente - Está finda a leitura do eXpediente. . 
Continuação da á1:scussão du sésumte re4.Utlrimenlu, ou~re
cido na se·ssão de 28 de maio findo, ·pelo l:ir. Maurício de La.-

" cerda. · 
Re9ueiro que, p~lo intermedio da; Mesa~ o · Govet"no in

forme,. com urgenç:ia, quaes as provideocias dadas, para ga-
• ranlir a · vida dos estutlantes e · o funccionamenlo das escolu · 
supt'rior da Bahia; d~sde quando teve noticia . oflicial de:i-

. aes fac los-, em que te?."mos, por intermedio . de quem . e quaes 
as medidas tomadas para · apurar a culpa dos responsaveis 
naquelles degradantes factos e odiosos crimes • . 

O. Sr. .Maurició de Lac~rda - Sr. . Presidente, quando 
tratei das occurreocias entre praca8 e officiae~ do Ex.ercllo e 
estudantes. na Bah,a, não faltei ao elementar cuidado de sali
entar que -não tinha inlere:;ses quaesq~er na polilica daquelle 
Estado. tão pouco prevenção de natureza alguma conll'a a 
força .armada. . Deb.ei desde o priucipio isolada a siluai;ão 
politica bahiana. quer ue um . quer de outro dos grupos . que 
alli se deglauiam, como tambem a. corporacão mililar, da 
responsabilidade, d1recta e immed.iata, ou indirecla e me
diala, des:9es acontecimento3." Por isso, muila me surpre
bentleu quando honlem, em um discurso, acima do par em 
materia de ·sereniâade, . do honrado Deputado e illuslre re ... 
pr..:sentante babiano Sr. João Mangabeira, recebi do honrado 
Deputado Sr. JtaulAlves, como do leader da bancaJa bahiana. 
apartes de que se eslava fazendo ~xplol'ação poliLic:a no as-
swuplo. . . . . · · · , -. · 

O SR. RAUL AL\~.s . .;_ Não dos referiamos ·a V. Ex. 
O SR. MAumc10 DR LACERDA. - Ponh:unos o easo bem 

claro. · · · l 
Não podendo a refereneia ser ao di<>.curso do l.eader da 

maioria, com o qual parece que a bancada hahiana ficou· hon
tem unanimemente condiciotial, pelo menos nesse incidente, 
tanto que, -dando eu apartes para pl'ovocal- a a se declarar 
francamente. oú em favor da oracão ·do mesmo l.eader, ou 
contra ella, t;tubeou, gaguejou e nãv tomou posicãtJ ; não po~ 
dcndo, digo eu, ser a .referencia ao <liscurso elo li:arier. que 

. enlão teria sido o autor da explora<:âo politira, nem ao do 
Sr~ João Mangabeira. a cUjo respeilo é e'•iuculc que a ban
cada bahfana, pela altitude, confes:;a que não houve o menor 
intuito · de especular eleitoralmente com o caso, só rc.stava 
o meu. . ' r . . 

Corro a defendér-rne. 
Não. tenho interesse politico na Dahia;. o unico que me 

~6de anuriar é .o d~ aguardar a~é que venha á baila aqu~lla 
intervençao dlorac1ana.>, para Julgar dos acci\rdos . firmados 
pelo. g1meral mai~ ou .m~nES inler.ventor, e que po.::lergaram, 
a. um tempo. as Const. tuu.:oes estadual e feder al, e até os di
feitos úc.l llolllem, que e.spil'itua.Imento devew ·esl.at inspiraw!o 

~ .. 
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ambas. r:om o se. estipular,. em um documento assigriàdo- peio · 
representante do Sr-. Presidente da Republica, que. um chefe 
politico a ou b ficava banido de certa região -do Estado, 'e .que 
outro chefe politico seria obrigatoriamente copart.icipante ~a 
direcção dos negocios· da mesma região, o que é uma novi
dade em materia constituciona.i .. mas. ·sobretudo, unt crime, 

... em materia p~littca. · · 
Assim, o :unico interesse que eu tenhc ahi ·será o de me 

bater por principias, que acredito, estejam, com o seu es
q11ecimento, sa·crificando a propria autoridade do Governador 
da Bahia, sobre uma parte do territorio do Estado~ e de outro 
lado. sacrificandó cor:celigionarios desse Governador, a um 
adversaríc até· então em armas-contra· elle, a:,pTleando-lhes o~ 
banimento, a deporta!}ãO, o exilio. , 

· O Sa B.i1.ur, ALYl>s ~ V. Ex. anda· mal informado. 
o SR. ~L\..URICIO Dll. LACERO:\ - Perdão. o nobre Depu

tado não venha com palavras, onde Bstá a prova documenta!, 
constituída :pelos accõrdos assig:nados pelo gene~a1 Qardoso 
ele Aguiar. 

O SR. RAur. ALVES -· No cas~ da Bal.lia, V. E~. deve ficar 
convencido de qu~ estar!')mos muito ma·ís á vontade, discutindo 
eom qualquer upposicionista babiano do que com V. Ex., que, 
não ~e acha bem ao c·orrent.e do assumpto. ao passo que os 
nost;os antagonistas o conhecem í'undamental.rilente. 

o Sn. l\L\rnuc10 nE LAcERD.\· - Não vou àiscutir a revo
lução. bahiana, a baderna eleitoral babiana. Para estar · ao . 
corrente daquillo, e para me· colloear no ·terreno dos pi:·inci
pios. a mim me basta tirar uma synthese dos factos e não 
descer a esmiuçai-os. 

E em synthese o que eu digo é que si pudesse haver in-· · · 
ieresse político no meu combate, só redundaria em favor da . 
autoridade .do Governador, que, pelos docúmentos qu€. co- , 

· nheco, estava ma~s ou menos diminuida, desfalcada, poster
. g-ada, .no:-; aecôrdos firmados pelo .general interventor. . 
. To.mando o ca~o bahiano essa feicão'no meu espirito; 'eu 
não podia ser int~rpellado ·como quem estivesse explorando 

.. politicamente os acontecimentos que se ·passaram entre ·os 
esludantf.S e alguns soldados e omciaes da guarnição de São 
Sahador. • · 

Mat'i o honrado lemrer da maioria andou equivocado em 
urn ponto do seu discurso,_ mn que asseverou ter·. trazido 
apenas os documentos firmados pelas aritoridadse militares, 
e não lambem os documentos fornecidos pelas congregações, 

, directores, professores, estudantes e outros or~ãos da opinião 
, e iyil bahiana . · · --.. 

o SR. CARLOS DE 'CA...7'flioS - Ainda estão' na Bahía; não 
estavam. nesta Capital.· 
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· O SR. MAuR1cro DE L.'. ~:LlillÁ. - B1m1, S . Ex. edtão decla
rava que assim fazia pol'que estava na crença de que eu os 
tivesse ..fil'.Oduzido no meu discurso. Agora affirma que estão 
ainda na .Bahia. E -eu, muito penalisado nesse ponlo,. contra
digo formalmente a informação que de certo lhe prest.aram, 
sem o qu~ não nol-a traria. · 

· Os documentos . não podem estar oa Bahia, porque esses 
documentos foram t.ransmittidos direclamente ao Sr. 1\Iinis-
tro da Justiça. · 

Eu vou, Sr. Presidente,. em ·ordem mais ou menos chro
nologica, cita't o que a Nacão c.onhece e o Governo ainda de:;
conhece officiali.aente, porqueh·segundo o leader ,da maioria. 
esses documentos estão na Ba ia. · · . 

Queró ler como as denuncias for.ám dad~s, - por aQ,ui, e 
como esses factos, mais ou menos, impressionaram a opmfüo, 
expurgand.o dos despachos a parte mais ou. menos partidaria. 

.. . 

Dizia um -telegramina de 22, da Bahia: · 
. - . 
~Hoje, ás 10 ·horas, quando pàssava. em frente ao 

- edificio da Faculdade de Direito a banda ·de musica 
. do 19º' batalhão de . caçadores, os estudantes, grace-

jando; pediram que "tocasse,m o «Papagaio · louro:>. • 
O sargento mestre fez alto, tocando alli · mesmo o te

. ·1epbone para o quartel e dizendo que acabava de ser 
-,_ vaiado pelos academicos. ·_ 

· Partiu a toda pressa .do forte de . S. · Pedro um po
lotão do 1\lP batalhão, commandado . pelo tenente Ma
galhães Barà.ta,- ex-ajudante de ori:iens do general 

• :Aguiar, que invadiu a· faculdade, de r evolver em pu
nho, .acompanhado de soldados, com baionetas caladas. 

· · <Js . academicos, aterrorizados, refugiaram-se no 
ultimo andar, · emquanto os professores se ·atravessa
vam em frente. da tropa. 

, Os professores Descartes Ma~'ães e Dem~trio 
·Tourinho lancarll_m no livro de aula energicos protes
tos e em seguida se reuniu a congregaç-ão, sendo toma-. 
das deliberacõesf inclusive a de se telegrapbar ás prin
cipaes · .autoridaaes ão paiz communicando esses acon-
tecimentos.> · 

Como se vê, o primeiro acto das congregações bahianas 
foi de; reunidas, pensar em telegraphar ás altas autorídàdes 
do paiz; mas havia no Estado autoridades que tinham o de
ver de. velar pela ordem _ P!Iblica.. Vejamos.. como foi ao co
nhecimento dessas autoridades a sér.ie de factos criminosos 
passados â porf.a da faculdade. O te!egramma é da Agencia 
Americana, é de correspondente, porf.anto, insuspeito á si-
t~acão bahiana: .. 

- ~· 
· <Numerosos estudantes estiveram agora em pala· 

cio e relataram ao Governador do Estado, Dr . . J. J. 
Seabra, os acontecimentos l~entaveis da ma.nhã de 

C.-VoL D 8 . 
·,, .. · 
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'hojé, e pediram ao Governo que interviesse junto ao 
.Presidente da H.epublica, Dr. Epitacio Pessôa no sen
tido de serem removidos desta região os soldados que 
invadiram a Faculdade de Direito, .bem como o tenente 
Barata que os commandou·. 

O Dr. J . J. t;eabra informou aos academicos as 
medidas que , havia adaptado e prom,etteu todo o seu 
esforço para attendel-os. 

Sr Ex. termiuou a conferencia pedindo aos estu
dantes ql,le se manlivessem em calma e asuardass~m . 
as providencias do Go\·erno, que coroo velho e bom 

.amig!> da mocidade tudo faria para . uma solucáo ra-

. ~.oªvel .> · 

Outro despacho da mesma agencia., .depois de assim com- . 
municados os factos d irect~mente ao Governador do Estadt> · 
e delle ficar, pelo menos eUe; no conbecimento desses factos, · 
é o seguinte: · _ . · . ,.:...J 

. cO policiamento das ruas foi reforçado, varios M
tudanlcs . foc·am intimados .. a depor na delegacia . e as 
praças foram recolniuas presas ao seu batalhão, sendo 

o aberto pelo commandanle da região mifüar um r1gu- . 
roso inquerilo pal'a apurar · a rcsponsabilida<le dos in
vasores. · .. , . .,1 

· A Congregação da Faculdade de Direito, sob a pre
sidencia- do l:)r. conselheiro Antonio Carneiro da Ro
cha, á hora em que telci.rrnpho estava: reuuida, deli ... 

. berando $Obre o grave e lame.nta,·el faotó .> • 

No mesmo dia 22, portanto no mesmo dia em que a Con
gregação se reuniu pa1·a communicar ao Presidente da Re-

, publica o facto, os estudantes, o corpo discente da !acuidade 
aggredída, se dirigirnm ao Governo do Estado, ao · qual peJi.,. 
tam providencias, e o resultado foi oue logo se roforc;ou o 
policiameoto 'das ruas, varias praças foram recolhidas PL'esas 
ao seu batalhão e aberto rigoroso inquerito militar peio rc~ 
apectivo cómmandante. . 

Debaixo des.sa impressão era de crér qUe a providencia 
do inquerito, do rE>colhimcnlo das praças tivesse salvagu~r
darlo de novas aggressões os estudn.nles bullianos; nao não 
salvaguardou. 

Outro telegrammas diz · (lendo): 

<Os estudnntei; da Escola de Medicina, em reunião 
que I'eatizaram. declararam-se solidarias com os seus 
QOJlegas de Direito. " 

ia 'l'ant.o ba11lou para que forças do E':'trrcito tam-
"' bem invadissem a mesma e~cola, commeltendo toda. 

sorte de lropclia·s. 
Seu dircclor. Dr. Augu::to Vianna, telegraphou; 

JO . Ministro da Justiça, pedindo . providencias,>_,_ 
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Quer dizer, depois de invadida ei1 Faculdade d~ Direito, 
depois de pedidas providencias ao Governador, depoís ele re
!ur(!ado q policiameulo e aberto inqll erito mililar, foi inva
dida outra facultladr::, por out!'os su ldact,os do Exercito, pelo 
simples ·facto.,.de protestar solh.lat•iedatle "com sua irmã • .Es-
' tes são os despachos do díEt. 22. . · 

Vaj amo& os do dia · 2:;. 
Já. vim~s que, ri.o ·dia 22, os· despachos narravam que as 

congregações tinham peusado em telegraphat ás ~illas auto
ridades. . . · · . ! !J 

· No dia 23 se viu que o àirecto:r d~ Faculdade de 'Medi
cina da Bahin, invn.dic!a clepoís dos factos· a qüe acabei de me 
rderir, tambem tinha telegraphado ao Sr. ·Ministro da Jus
tiça, e agora vamos a ver em que termos o fizera. 

Eis o telegramma da congregação da Faculdade de Di
reito ao Sr. 'Epitacio J>esst)a, ao Sr . .Ministro da Jusliça e -ao · 
director do Coo.seltlo Supet·ior do Ensinu; quer dizer o dire-. 
:tor da Fac;uldade de Direito telcgraphou ao Sr. i\lini::llro da 
.Justica, ao S1· . Presidente da Republica e ao Conselho su..; 
;;erior do Ens.ino (lendo): · · 

<Cumpro ·dever communicar vossencia q~e hoJe 
passando em· frent3 ao ·edifício da Factildn,de_ de Di~ 
reito, a qa.uda de musica do Exercito, um alumno pe• 
diu tocasse o tango, o que musicos repclliram, sup
pondv offensa. .Pouco depois cltci;ava á. faculdade 
c1·estid1> numero de solda<ios, sob .o ccmmando do te
nent~ Barata que invadiram a faculdade até o recinto 
das aulas de var_ios professores, sendo prostado por 
terr a golpes de sabre o alumrto José Carlos Pereira 
Souza, além d'-' outros_ agi;teúi<.los. Estabeleceu-se si
tu<;ão complela da insegurança, persistindo os soldados 
o intuito de prender alnmnos. descmbainhan~o sabres, . 
o-slentando arma fogo. Travou-se lµUl corporal entre 
alguns· alumnos e solda.:ios. A coogrcgar.;ão acaba de 
reuir-se, resolvendo Lelegraphar a vossencia, p:edindo 
prr;v11.lcncias caso reauer, pois faculdade receiando 
íact'o su reproduza, s1mte-se sem garantias, Atleucío
sas saudações. - Cu:rnefro üa Rocha, director .> 

/ ' na oulros 1lespachos da mesma data; mas, em quanto a 
_con:;regac;ão assim dclibcrll.va, oulro:s m olins se reprotlúz.iam, 
pai-a aqui no ti e ia dos, nos S!:'guintcs lermos: " 

<0 ~nrg-1:.nto commandanlo da guarda da Delega-
. eia Fiscal esbofel·~ou um popular. Na cidade baixa 
tres civis foram feridos. Hn acatlcmícos feridos no . 
ataque da Faculdade de Direito. O prorcssor Demetrio 
Tourinho lavrou o seguinte protesto na caderneta: 

«Entrava. ho.ie parn ~ sala cPcdro dos Santos>, 
afim dP. àar aula, quando assisti, cheio de revolta~ a. 
uma. âggressâo brul.al á Faculdade de 'DireiLo e á m~ 
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cidade da mesma por parte de uma forca do Exer"' 
cito nacional. Contra esta aggre'Ssão deixo meu pro
testo vehemente e cheio de iudignação. Faculdade de 
Direito da Bahia, 22 de maiõ de 1920. ~ Demetrio 
Tourinho.» '"" 

O professor -Descartes escreveu: ~suspendo a 
aula, devido á brutal aggressão soffrida pela digna e 
altiva mocidade desta faculdade, por uma forca do 
Exercito que, armada de sabre e de revólveres e com
mandada por um tenente, invadiu este estabelecimento. 
Contra este facto, de verdadeira selvageria, lavro Q 
meu energico protesto. Bahia. 22 de maio de 19.20 •. ,.......; 
Descartes ,de Magalhães.» 

- O lelegramma A nus termos que acabei de dar cori.b.eci
mcnto ã Camara. 
. Vejamos os· outros documentos e denuncias dirigidos fü
re.ctamente ás altas autoridades .da Re_t_)ublica. que, entretanto, 
dize-m que não teem· doc·.u.mentos. _. . . 

A congregação reunida telegraphou ao Sr. Presidente da 
Republica, e o telegramma está concebido nos termos que 
acabo de dar conhecimenlo á Camara. · 

Vejamos os outros documentos e denuncias · Cirigidas Cli
rectamente· as altas autoridades da Repubiica., que, entretanto, 
dizem não ter esses documentos e que se acham retidos na 
Bahia. · 

O SR. CARL-Os DE CAMPOS - Disse que não existiam Ofi 
inqueri tos. Refiro-me a telegrammas e-; • • · · 

o SR. MAURICIO DE LACERDA - Então se restringe·ª ígrio~ 
rancia do Governo aos inqueritos que estão na Bahia. 

O SR. CARLos DE C.\MPOS - Não recebeu inqueritcis. 
O SR. MAuRI010 DE kCERDA - Esses despachos recebeu ? 

. O SR. CARLos--.DE CAMPOS - Não sei si todos; mas a res-
posta do d!rector da. Faculdade eu li aqui. · 

. O SR. MAURicro DE LACERDA - Màs, como, no seu discurso 
commetteu o equivoco - naturalmente s-0 por equivoco isso 
~e teria cado - de deixar de exhibir esses docum.entos que 
eu suppunha se houvesse trazido á Camara, estou agora os 
incorporando ao meu discurso, afim de que .as provas sejam 
completas. ~ 

O Sa.. CARLos DE CAMPOS - O item de seu requerimento 
ora saber em que data o oGoverno tinha tido conhecimento, 
quaes providencias dada<;. e por intermedio de quem. Então 
declarei que tinha recebido a communicação do director da 

· . academia, dos estudantes -e do. commando da região. 
O 81'. MAu:Ric10 DE LACERDA.- Pensando que estivessem 

comprehe:ndidas alli as communicaçõeeu~. que me refiro, dei-
xcu de fazel-as . .,, · · 
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o SR.· OMLÓs DE CaM.POs - A sumt,?la. 
D SR. MAURJCIO 'DE LACERDA - MeSm(I a sumula deixei de 

fazer ;e como não a fü, estou preenchendo esta Iaéuna·. 
O SR. CARLõs DE · CÍ\..-..n>os - V .· Ex., está prestando. desse 

modo -um g-randé sel.'vico. São c-ommunicações que podem 
traze-r- esclaremmentof' ri~ apuração Ç-a verdade. 

O .SR. Ilio\UR1c10 UE Ll.CE?.D.A - O Sr . Presidente do Con
selho Superior de :Ensino receheu da Bahia a seguinte co~
J>Jcação: . 

«Com1mmico a V. Ex. que hoje, pouco depois das 
9 horas, houve lameniavel incidente entre os estudau
tes e a banda de . m1~!':1ea do 19• ·batalhão do Exer~ilc, 

. iompan•cendo rlepOit' Ur.! contigent.c de forca âo mesm-:i 
batalh.ãa, frlizmente '.'em r.onseqt:encias sangue. Che
guei immediatamer>te á escola. encontrando alli o <!ire
ctor, lentes Descartes M~galhães e Demetrio Tourinho, 
delegado de policia Pedro Gordilho e ·o t enente Barata . 

Af~nal a forç:i sahiu da frent~ do: edüicio da es.:. 
cola. . · · · 

Esta aberto inquerito sob a presidencia do direc:tor. 
lll'este momento estão chegando ã Faculdade alu- -

irmos c!e medicina e engenharia, -em manifestação de 
soliqariedade aos estudantes de direito. . 

·Saudaçõe.s. - Pacheco Oliveira. inspector Facul
dade ae Direito . 

Quer ~ii.zer : é o representante do' G<•verno 1Federal junto 
a es8a. Faeu.ldaqe, o mesmo que, logo que occorreu o conflicto. 
o communicou em taes termos. Quer ainda cizer: subsoreveu 
a versão que o Governo· põe em duvida . , 

-O SR . CA11LOS DE. CAMPOS - Não a pôP. em duvid~; decla
rou que, alóm dessa, havia outr11. versão . 

o SI\. MAURlClO DE r~cERDA - Chamado inv11rAÕO, segundo 
~ Deputado bahiano. o Sr. João Mangabeirn. 

o Sn. C"ru.os OF. CAMPO~ - o~ nome!! a ~onto dit como 
entende. 

O SR. MALJRrcro DF. LAL!J,lll>i\ --- :\ g{'nl.P. nnt&nclo para dnr 
l10rtll'l$. . 

O SR. CAIU.os DE CAMPOS - - - V. Ex. póde chamar de umn 
fórma e eu dP. outra. 

O SR. MAUruCio DE LACERDA - S. . quem entende é que 
p óde dat' nomes ás .cousas. 

O SR. GAru.os DE C.-L'r\!POs - Os nomes podem ser dados 
;µ:iesmo quando se ente~de o.u não se entende, 
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O SR. MAunrcro DE LAcrotD:.\ (~oseg1dndlo M leit:u1'a) :· 

~A Conr.rregrir:ão acaba. de resolve-r 'official ·ao com" 
mandanle dà região, remcllendo a.s cópias do in'luerito 
e lelegraphar ~õ Presidente <;.a R~publica, Ministro do 
Interior e a V. Ex . inteirando as cccurrencias conform& 
o que ficar upu1·ado no mesmo inquerilo e declarando 
o seguinte: . . -

cA Faculilnde. eom justas receios que taes factos se 
reprorfuz:im se senle sem garantia>- para o desempenho 
de seu!i <!flveres. i . . . 

_ Já ilepu7.eram no inquP.rito o~ t:rofe!;sores DP.metrio 
Tenrinho; Des'cartcs Ma~alhães. Felinto Bastos e· Q estu.-
danfe Jos~ Carlos Pereira de Souzn. . · . 

1 Ainda' outros depoimentos devi>t ão !'!Pm -prestados. 
Enviarei (lHiras inform:u:ões. Snud3çõr.s respeitosas. 

Pacheco ~">liveíra. inspcctor d:i Faculdade de Di
~ reito.> 

0'1.1!ins tnfogrammas cnm respeito .. :is oecurrene;ias crue se 
ver!ffoaram na Ca11ilal bahi:ina: · · ' 

c.Tosé Carlos ....;.. flrt>mio .)l'acionnfüta - Bahia. 
Nilo prrcis11 drclarar minha . soliaariedade com ncadf\
miros bahinnos na sua dP.f"S:l Mnlra br·tifaPs a.rrentn
dos qrn~ as vir.limam e si~íficam n mnis inf.olcrnvel 
anarr.hia. r,amenlo :ipPnas nãn estar en!.re ell~s. nara 
cf"rrf'r comvnsco tt mP.~mn ~nrf.c. i\1ns cs~ns · prnvidfln
cias 11Pr.ess&rias cn.ia onlP.ni:lfo mP. 'j:l~ci is depcnd<>m cx
clu~in1men f.C' do PrrsiclPnfe cfo. nrp nblir1.1, por M mp11-
tC'ncia prh·af iva . E d Pl lP. nada nndcri:i l!U snlirifllr rlP.-.
-poi~ <la sihu1rão cm llll<! me ràllo~nil sru prncf'dimento 
no l':t$'n nnh iano, a.Mm da sua ntlilucie na m~nsngcm 
presirll'nr.ial. · 

~:i. i ltn • .,pnT~m. 'Bnhim manf Pr inrruPbrnnlnrln 're
si~frnr.ia ao vo~gn l:tdn com prudenrin mn~ firm"zn 
e r.ovf>rno tr.rá do cumprir -S<!.us· deveres· bem clnroC1 
llC:Stl' mnmC'r.to.. . 

.o\hraco~ ml'US .f1wl'nS rollr!:n~. - íl1111 n11rT1r; M.-. 
"'l)f'. Cnrn,..lro cfa Rorh:i~ dirPef11r r!n Fnrurhr.!r. di:1 

Dfrt>ifO - nnhin . MPmhrn. rir.ln hnn"n illlt\ ?'OI" cnn .. 
frrislrs, do fll'nrl'~snrr>rln nl'~fn T;onc11ltfrirf1'. vM1tio trn-

- ;r.f>r •. Jhl' r'>prrss!'ln minh~. nh<:11l11ln -~olir!nrir>rlnrJr Mm 
!;l'llf\ llhltnT1M o lf>nf PS no J'.l'!'nll"~ln P. rr 0 ic;;frnrifl l'Mtro, 
fll'h :11?1>nci nllcntndos, que nnarchízarn Bahia e enxo-· 
"l:lll~nm ,.,nh: . • ', 

011 nov~rnn bra!'lileir".I Õr"i'\:tr:'i rfo f'l:d~I ir, Ot1 n~c> 
pnr11"rf\ ~Pr sm·rln no clnmnr ÕP<>~:1 irmnminin " r\n <:l\n
f!ll<' .i:\ rll'rrnm:ido r.nm cirr.um~lancin~ mo :;rrronfnc;;as 
~ c:i v iH~n<:fio de ettin lni11'r nm·o medianamente organi
l3-do. e livre. ,.- Ru?J !Jarbosa ~t 
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Bahia, 25 - O Impffrcial - Continuam os con ... 
tlitos entre soldados· e estudantes . Honlom houve um 
encontro em Tororó, sahindo ferido dous estudantes . 

. A'"" !? hora;; da manhã, na Raixa lfos Sapateiros. ois 
.. soll!ados atacaram um estud:wl~ que voltava de um 
· bail e deixando-o gravemenle feddo. Neuhuma provi
dPnr.ia foi tomada. Parece que a officialidade iusufla 
a de::ordens, pois ante gravidade do caso, os quarteis 
deviam estar impedidos.> 

Bahia, 24 - Retardado - O .lmpm•cinl - A ci
dade contii1ua~ em ~obr:csalto com a · reprotiuc~ão dos · 
eonflfotos entre soldados e os e~tudantes. Hontem hou
'Ve dous encontros, hoj e um director <ta Faculdade de 
'Medici na tele:;raf)hOu ao !llini~tro do Interior ~ foi .ao 

. Quartel General !Pvar o seu testemunho das v10Ienc1as· 
e pedir providencias. . 

· A Congresacfio à'a. Escola. Polytechnica reunida, 
pro.tP.slou solidariedade á Escola de Direito e outros 
estabelecimentos de ensino.> 

Sinto eslar massando a Camara com esta. leitora. 
·o SR.. · CAnLos DE CAMPOS - Não apoiado. 
O SR. MAun1c10 os LACE:RnA-l\fas é ·um trabiltllo de 'Pt'OVi' 

quaei ~empre cacete, ao qual não me Qtierc. furlar, nem posso . 
Depois desses 11uccessos, desses .tel e~r.immas, desse · grito 

afflictivo do córpo docente e d iscente c!a Faculdade bnhiana.. 
novos factos se produziram, segundo tefogrammas · pass::idos a 
25 . A 22 déram-se as. 01,;currencias. A 2:: á tarde, ou a 23 no 
maximo, o Governo tivera conhecimento áellas, e a 25 as pro
videncias eram tardas, tão demoradas e tão inefticientes que 
os factos se passaram nos termos que a Camara vae . v~r: · 

~Apezar dos protesto!'\ fei tos em todo o pafa. os 
insuborctinados solda.dos do Exercito continuam a pro- · 
vooar- · 1umullo~. atacando todos oil cs lud:inlei; que en
contram nas r uas. Ha uma nlmo$phera df? terror, :re
ceinndo-se que \ •enham a de~e11rol3r-se fartos ainda 
mais ~rav~s. cm virtude da r cincidencia nos atten
tado~ da pnrte dos militares qul'!, salvo algumas exce
J>CÕl>s, ·r.,onlinu:im . impunes. Ai'ndia. nãp se :procede'll 
ao menor inqu,er ilo . 

. O commnn<lnnte · intnrino da região tambern n!io 
imprdiu os sol<i:idos nos quartei~ e dei:s:a-ns andnr, em 
gr upM . pelas ruas com mais demora aló . do que a · 
habi tual. ' · · · . 

A!Jfe;: de realizar-se a sesslio no amphilhent:ro Al
fredo Brito. dous soldndM do Exercito. neomrianhados 
tie um t':J.bo; que os r.:: l 11dantes r1~oonhece1·am ser o 
ielebre Manequim saltaram de um J!onde em qu~ :vJ&.. . . 
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javam e o cabo quiz aggreidir um grupo de estudantes 
.de medicina que se ar.h"<l.va,· em frente á Faculdade. 

De farda degabotoada o cabo sacou !Je um punhal, 
yrocurando ferir um estudante, porém pessoas outras 
presentes impediram que se realizasse o attentado. 

O director da Faculdade c}e Medicina resolveu agir. 
telegraphando ao Ministro elo Interi9r e indo pessoal
mente ao Quart-el General, onide ao chegar, encontrou 
um official que prestava informacões, inver!E>ndo com.: 
pletamente os factos, pois -Oizia que os soldados tinham 
sido aggredido~. . 

o. outro alf.entado occorreu na rua Chile, á passa
gem rio prestito de estudantes .que se .dirigia ao pal~
cio TTP1 °studanflt que ia mais atraz, isolado, recebeu 
a provocação do sargento Cunha, commandante da 
guarda da Delegacia Fiscal, e a repelliu dignamente • 

. _ Isf'o hastou para que o sargento o desac-atasse physica-
mrmte. . , 

Rm pleno largo do Theatro, hontem á noitinha, 
foram aggreàidos por esse mesmo .sargento Cunha que 
na vespera Mmmandava aquclla gbarda, o acaà'emico 
de engenharia Julie Castro Lima, e outros estudantes 
que com elle estavnm'. O sarizento armado de pistola 
vinha· em um bonlde de Lapinha, viajando no banco 

·em que tambem estavam treR estudantes, entre os quae!J 
reconheceu um dos que tinham protestado contra. a 
violencia por .,11e feita na vespera em frente á Dele
gacia Fisc·al. O desabusado sargento aproveitou n 
oppot'tunidade para cl'irigit· insultos a esse moço, de.~
afiando-o para lu tnr. Quando o aca.demic·o e seus coi
legas àesceram do bonde o sargento snHou, tambem, .e 
puxando a nrrnn CTtl<>. tra7.ia a,pontou-a contr~ aquelle. 
O ara.dr.mico Julio dn Castro Lima, filho do clfrector da 
Penitenciaria do Estado, aclÍand•o-se em · um grupo 
proximo fez sentir ao safrento o acto reprovavel que 
estava praticnndo. E!';Se i nfC'rior éntão apertando o .dedo 
ao gatilho. lnnco~.H-se ao academico que num gesto 
admiravel de bravura conseguiu tomà;r a arma e sub
jugar o awessor. 

Todos os cursos das academias, gy;nnasios e es
colas normaes estilo suspemos. Hontrm á noite, .foram 
aggredidos p-Or um anspe~adn do Excncito na rua To
roró os estudantes de Direito Cyro Passos e José Ra. 
b::illo. _Houve luta corporal. Um dos academicos teve 
que vibrar üma forte lJeni;alada na cabeca do a:nspe
cada, que cabiu por terra. terminando só aseim o con-
flicto. -

Na rua de São Pedro houve sério conflicto entre· 
estudant~s e soldados, ficando feriJClos a1 faca os aca
d.emipos f+enrique Lanat, Gentil Lima e J.>i'!lto Dantas~~ 



Cãmara dos DepLtados - lml)'esso em 22/00/2015 12:01. Página 19 re 32 

l 

SESSÃO EM 3 DE JUNHO DE 1920 

O academico Souza Filho, da redacção do Diario 
Official, quando, .l'í s s· horas da noite, se recolhia á SUaj 
·casa~ na rua Dr. Sea.bra, foi aggredido por dous solda
dos do Exercito, que o agarraram pelas costas. 

Espan0ado "brutalmente, sahiu dessa aggressã o com 
a Yista direita vasada . Devido á grànde hemor-rhagia 
,que sobreveiu, foi recolhid'O a um quarto de um hotel 
'proxirno, sendo- r emovido, hoje de manhã, para casa, 
depois de medicado no InstítuLo Nina Rodrigues.· 

O .aca.demico .<ie <lireíto Nicoláo .Moniz foi perse
guido por um soldado. só porque esse o viu sobraçando. 
um livro.·- · · 

Até agora não houve um unico soldado ·feridto.> 

~ . A esse respeito, permanecenC.o a situação de ingarantia, 
os estudantes telegrapharam ao Sr. Ruy Barbosa, que respon
deu nos termos '.iá conhecidos da Camara e que i'arei trans
crever no meu discurso. 
' · Outros telegrammas re"Retiam, como se verá, a narração 
te novas aggressões por soldados do Exerci.to. •' 
· Ahi tem, Sr. Presidente, o honrado ·leader da maioria. 

tomo o discurso de · defesa da attitude do Governo ffoa, até 
_iert~ pontn, prejudicado pelas provas que> trago á tribuna ... 
· O ~R- C.4JU.os DE CA}:IPOS - Não apoiado. . . . 
. o SR.. MAURICIO DE L.".CERDA - • • • no sentido de mostra!' 
que o Sr. Presidente da Republica . estava far t9 de saber, e 
com elle o Sr. Ministro da Justiça, que as Thculdades ba
hi&nas se. encerravá.m sob a ameaça de aggressõP-s militares P. 
que havia na Bahia uma situacão de ameacas á vida dos es
tudantes, sem se ter dado nenhuma prcviC.encia efficjente. 
Em varias dias, repetindo-se os. factos, S. Tu. não modi
ficou suá attitude para outra mais r adical, afim de evitar que 

· os factos se repetissem. 
; Em. 1892 . era Deputado nesta· Camara o Sr. Epitacio 
.Pessôa .. O marechal Floriano Peixoto tinha demittido, em
bora. amnistiado, o Sr. José Joaquim Seabra, proi'essor da 
'Faculdade de Direito do Recife. · · · . , 

O Sr. Epitacio Pessôa, em .um long1> cfi~curso-. censul"Ou 
o. Governo nos seguintes termos: 

•· · <Deveria ter se antecipado ás justas reclamaoões das 
· 'classes feridas pela sqa prepolencia . ,. . ~ . 

Hoje, censuro o Sr. Ep1t11cio Pessôa por não se ter an
tecipado ás . justas r-eclamacões das classes feridas, e, mais, 
de l'.lem siquer ter-se seguido com providencia s reaes tangf
veis e efficazes, ás justas reclamações· das ela sses feridas 
p.ela sua prepotencia . E' o proprio Deputado Epitacio Pes
soa que se ergue do passado para censurar o Presidente da 
Republica actual pela sua attitude e conducta nos successos 
da Bahia.~" . · . . · · · -
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E como, Sr. Presidente? Sendo hoJP -Governndor da B:i• 
bia. o profesSOl' quê S. Ex. então defendia. contra o Marechal 
Floriano, o · Sr. Epitacio avançava contra Floriano as_ mais 
grayes accusacões. 

· Apoiado em que? Em qualquel' deelarai:ão popular '! 
Não. lla população do nccife ? Não. D::r. congregncão rio RP.
ci1'e? Não. Mai; de quem? Dos esludantes do· Recife. -Foi urn 
sitnries manifr.~t.o dos e:::tudantes do Rec!lfe contrario no aC'to 
àCl Marechal Floriano que trouxe ,á tribuna o Sr. Epitacio . 
Péssôa êom as seguintes palavras contra o acto do 'Governo: 

<tO. Sr.· Vice-Presidente da Ri>publica ~orgulha-se 
dé ter a seu lado a mocidade brasileira, mas, lembre.:.se 
S. Ex. de que, não poderá ter a mocidade a seu lado, 
o g(1vernr> que \'lotar · as liberdades publicas, q-µe tr~
ciúar os dire!los · !?arantidos ·na: Constituii:.ão, direitos ,e 
lihérdade's que sempre encon1l'aram no espirito altivo 

· ·e nc. coracão ·genero!:G da juventude, uma muralha inex~ 
· JIPb'lÍavel contra os desval'ios do despotismo.> . 1 

E' ta1 t:fllal ô St>u cn110. • • . ; 
(Continurn1rln a lér). «Mas, lembrP.-se S. Ex. de que n§~ . 

põdi>t:.\ ter a mocidade ao seu lado o Governo que viola ·a' u~. 
berdadr. puhlica .• · 1 

O honrado Deputado, · ri'>presP.ntante da Parahvha, enl 
!892. para a~c!usar o marechal Floriano não nreci~~va de 
J)rovas tão ahundantPs. lãa dPmoradas. nem tão eapciosa~ 
eotno .as :ir.!uaes. A S. E~ .. lhe basri:i.ve. uma simnlr>s rarta 
dos esf urlantcs rcciíP.nsPs. Niio ccn,mrava o ~r. Pre>;ident11 
d2 Ri>puhlica de enffio sómr.nle por tt>r dc•mil1 ido o profr.~Mil 
Seabra: censnrava lambP-m nor não ter nftl"ndido, destfo lngo; 
:mteR rlP qunlQuP.r rt>clnma~fio, aos justos lnleresscs das clas4 
S'35 feridas pr.la sua prcpo! encio.. ! . 

o Sn. c.rn!.0!'; nr:: r..\MPO!l - Trrit:'l-!"e de fnctn eom11m-i 
mado; rin1ii, og fartos não e~l5n con~11ml"l"rilios. V. Ex. nguar-'

1

. 

de a t1cr,iio do Govl'rnó pnrn ve-r '111P o Fl-1•. Prnsirlnnl e da 
R~rmblica não divcr~e de sun. attiludc anterior, como Depu-\ 
tado. 1 

O SR. MAnmc10 Dll: T.Ar:F.rtnA - F.' difficil perceber a fina- ;
1 lidade do a parle do nobre DeputnC:o. · 

O !_:;n, CAnr.o~ DF. r.,, :-.H1os !_.. V. Ex. diz qu~ nn qnl'lle 
tPmnn o n"putado r,.,rl;imava confra o neto pra1ir:i.do pCllo Go
re,rnn: n:mr~ o Gn\'rrno C'~I :\ airindn pnra c~c.:lurccrr a ver
dndr~ e rirn I i1•:11' u final o acLo que lhe cumpre e que ainda 
não e~1á rl'n 1 iza11o. .. 
. o ~!I. J\l \I ·mr:tn llT!: L.,rl"nTlA - F.nl l"nrfamo-nos: nnrnrn1Ia. 
~pnra hnvin 11m nc.:to do Governo l<'c<lcral tlUC era uma vio-
J.encia consumada. . . . . 

O ·sn. CAru..os DE CAMPos --:-. Eu não disse violcnci!L-
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Si!SSÁ.O nt S ··D!: :ru?\'ltO Dll 1920 

O Sn. M.a.mm:10' n~ LAr:mln.t. - Eu é qi1Ô cslmt dizendo. 
Havfn uma vio!Pncia comnmllfla co11lra os direito de um pro
fesscr da fuculdadr. do RecifrL Actunlmrntn cxil';fe, ~rm acto 
expresso do Gnvl"rHO, uma víolenc ia con!011rnncin e ainda mn.ior, 
não con!ra o dir,.ito l'm tomar ao prohs~or a ~mi cn<foira,. 
mas cõntra as ccn!'.!:rt'gti<:Õf'~. perLurbo.odo-o em suas cadeiras · 
e o.os alumnos ás suas aulas. · 

Não foi o Goví'rno qne prntfootl, diz S.. 'F!x • .Mas. 1mlão 
eotno ho.iP.. ils palnvrai; do Sr. Epilnclo Pessoa se applicam 
.com mnís galhardia ac- seu . acto do ug1)ro. 'l 

O Sn.- CARi.os DE CA.'\lPOS - Isto é que eu não compre· 
!>cndo. .... . . . . 

O Sn. 1\f~tmrr.ro D'F.: L..\cr.RPA - Vne ·comprC!henõcrr, pot·· · 
que enlão o Sr. Epilacio Pessôa ccns\mw:i o Po<f Pr Exreulivo 
per i.l't' praticado esse ar.lo e não !.cr attendido ~;; jus tas re
clamações das classes feridas pelas suas anteriores prcpo
tcncias. 

Ar!trnlmrntn. eu mê !rirvo àtts pnl~''T'ns do T'_resirlenle da 
JtP.pnhlica pnra Jh(l ct"nsurn r dt"nn 1 e <lcs~e~ rcelnmnçõl!s q11e li, 
QUe lhe fornm dirirridn~ Clfficialml>n1e pPIO prnnrio fiscal do 
Governo, pelas cnngor<'g:.icõesi das fn:.-uldnrfos, fl<'!ol~ cornos dis· 
c~ntes dossns fri<'uldadn!'.I, eu me ~irvo· dl~ snas palav1·11;;, para 
dizer que S. Ex:.. dei.-.:::ou de atlender ás justas réclamaçôos 
dessas. classes. 

O SR. CAnLOt=i DE CAMPOS - N~o d~i~u d.; attenfter; 
attendeu dl'n!ro da lei, pela fórma que lhe eru possi"el. 
. O l=;n. M umrr.10 DE J...Acr::nnA - Diz o nohre D<'rmfatio que 

·não clPixon dP. nllr-n<l<'r; rin P. está attendondo dentro da lei, 
pela fórma qul! lhe é poss iveL 

Ha. Sr. J>r<'sirlc•nlt", cm tocla a sHunção legal um " la.do 
esp!riln:i1 e um lnrlo mntcrinl. 

O ~r . Pt'l'!<i<lcnfo da R<'pnhHcn. <rmmdn inf Pt'"i>in no Es~ 
plrllo Snnfo. contrn a lflf l rn dn Cnn!:lih1ic'.l'io. nll C'gnndo que 
estnvn (]cante <lc t1ma s iln n<:,ãn de fado crimíno~n. q11a pcdiB 
rcdnndnr cm i;rav<'s c]l'!;nrril'n.~ nnhlir.n.~. se :ili!>ol\'~ rio crime 
COTVT:\ :1 nnlonomi:\ f'SladnaJ n]Jl'~n<JO l" ~f:O Ju ~ fíric:itivll. l\·!!lS 
niiO' dt>ixnn do p1•nrírnr \lm «-r i:nl"l : rn{r<.'1nnfo, fírn l':t:rnlpndo 
paio f:irln dP. tPr tine:- nma fin nll1fa1l r. !'l<wi ril, mnn fina!ida<!e 
dP. dirr.ilo. O Sr. Prf'i::ld<'T'll/\ dn ílcpnblirn, nn H:il1in, não 
ril'lflo lnmnr uma ntrifltfla Anhrn os ~ rns <1fr1>rfnmr•nfn !:"nhor
Cllnndos. ~l'm primriro nrmrnr 'l\HH'ii n!'! T'C')~nnn~'.1.hílidndes, 
trnrln. rnmo fl"m, o nil'l'l!o dr prli<'ln l'nhrn sP11s militn r r>s, priw 
d(~ndn rrmovrl-M, nM ~l"m tnollvo e ainda ma.is, havendo pelo 
menos c~sc mnlivo lmlircnto. 

o sn. r..,n;,r.fl n11: c,\l\.tl'os - Jti. Uve occnsU!o da cxpiicnr 
'á Carnarn este ponft>. · · 

O Sn. J\htm1r.1n 01!: T .. ,cv.nT>., - nt'mm:!'in nlfo ~ ,:óm!'!nt.e· 
t'nsfi.i?n: é lima r:nedida de convenlencia. dll udminlslracllo e d~ 
4;}il'cccão militar.. · · 
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:.U.'NAES DA CAMAM 

Si dado militar, mesmo com razão, se incompatibilizar 
~om elementcs· civis, não ha de ser a populni:,ão que deva ser 
removida, mas o militar, muito embora t enha razão. 

Ora, si o Sr . Présidente da Republica verificou que esse 
tenente Barata dirigiu a aggresslio contra a faculdade, e · é 
disso accusado, qual é o ·acto elementar de providencia, de_ 
conveniencia publica de um chefe de fcrça militar, como 
S . . Ex., e.de um Chefe .de Estado, que responde pela segu.
ranca. da sociedade civil ~ Remover esse official, mesmo que 
tenha tido tod2s as razões para aggredir, mesmo que elle não 
tenlia aggreüido, que esteja coberto de razão, porque elle se. 
inccmpatil;dlizou e: está incompatibilizado com elementos esta
veis, inamovíveis, de raiz no legar, representados _pela popu-
!aç~o bahia.na. . 
- Mas o _ Sr . · Presidente da Republica não removeu nin -
gúem, nem o proprio commandante interino da região,' qne. 
se revelou 'incapaz de manter a disciplina em sua guarnição•. 
Fez mais: acceita um telegraroma dÍ!sse c_ommandante de re
gião que equivale, ·como honte_m salientou o _nobre Deputado 
Sr. Mangabeira. a um desses depoimentos em cujo rosto S\') 

· estampa a criminalidade do depcente, a um desses depoimen-
j.os ·tão communs no.juizo criminal... · 

· O SR. CARLOS DE CAMPos - V. Ex. poderia substituir o 
'verbo, dizendo: recebeu; em vez de acceitou. 

O SR. ·l\ofauRICIO DE LAci:RriA - ••• em que o depoente, d1as 
aepo-is do crime, concerta com seu socio do acto criminoso 
uma versão qualquer para illudir· os termos da lei ·que o al
cança.. Todo ·criminosa· tem es~e habito: quanto mais perfido, 
mais temivel, mais habil, tanto mais geitoso o seu depoimento 
post.erfor. E esse depoimento do commandaute da Região da 
Bahia, negando o facto criminoso, faz presumir que elle esteja 
em directa intelligencia, ou, pelo menos por uma mentira 
postflrior, esteja querendo occultar osHesponsaveis, prati
cando, portanto-, um acto de cumplicidade com esses · soldados 
·que deve commandar. 

0 _.SR. N!C . .\.NOR NASCIMENTO - E' a cumplicidade· a po.ne-
rtOri. . 

O SR. MAGR1c10 DE LACERDA - O Sr. · Presidente da.. Repu
blica, ao contrario do que exigia do Marechal Floriano Pei
xoto, com uma ·simples moção dos estudantes do Recife, para 
combatar a demissão do professor Seabra, o Sr. Presi®nte da 
Republica. com n mocão dos estudantes de todas a · faculdades 
bahianas, com os telegrammas dos directcires das congrega.
ç_ões, do seu proprio inspector, pára deante de um de'spacho 
de· commandante, que não . se limita a dizer a S. Ex .. que deu 
as providencias pnra apurar os factos, que estão mais ou me
nos exagerados', mas já os discute, para desculpar os respon-
_snveis. . 

E é deante dessa declaração que o Sr. · Présidenw da. Re.., 
publica no!' manda esperar! . · 
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SSÃO EM 3 DE J'llNRÓ D:El 'f 92.ó. 

Sr. Presidente, não tenho duvida alguma, não teria, 
como fiz ver no segundo dia em que tratei do assn.mpto, de 
louvar ao Sr . Presidente da Revublica pela sua prudencia. 
lsso de. agir, sem ser demoraàamente, com o Exercito, não é 
o mesmo· que approvar uma emenda de intervenção. no Ama
zonas, arrBbentado e desarmado, ou no Espírito Santo, .q_ue é 
um Estadinho de- meuor valor. Essas valentias, essas proe
zas são· muHo communs com que.m não póde nem com a car~ 
~assa. Agora, quando se tràta do Exercito, da. guarnição da 

. Bahia, da corporação armada. o Sr. !Presidente da Republica 
tem aquella attitude a que hontem me referi. · 

Quanto aos Ministros . civis, quasi so andou desculpando 
com as classes· militares, por ímpol-os. Quanto aos venci
mentos dos funccionarios, só .cedeu ou concede,u quando os 
funccionarios, civis deixaram passar . por debaixo da axilla. o 
b~aço com a durindana dos militares, reclamando . o seu au~ 
gmento, a sua porcentagem. 

Agora. na Bahia, um caso novo . Naturalmente, os crimi~ 
nosos hão de ageitar- a questão para o lado da classe. Só as
sim s.e poderão salvar da punição. A[;"eitam então, por inter
medio do ~ommandante interino da região, o caso, de ta.l 
modo que pareça ao Exercito em grosso que ha uma explo
racão de classe ·Contra os bravos militares. Resultado: o Pre
'sidnete da Republica estâ em face de um prefacio de questão 
militar. 

o SR', QIBLos DE CAMPOS - Não. apoia.do. 
O SR. MAuRrcro DE LACERDA'.- Deante desse prefacio de 

questão miiitar, ó Sr. Presidente da Republica perde aquella 
l.endaria energia, desfallece os seus gestos promptos, demora 
mesmo esses gestos, e ás vezes até nem gesticula, ficando im
mobifüado, eomo na Bahia. 

O SR. C.uu,os DE CAMPOS - ~esse terl'eno, nãc. podere~ 
~esponder a V. Ex.: é muito difricil. 

o SR. NIC..\:.'iOB NASCIMENTO - Ninguem melhor do que 
V. Ex. pôde responder. 

'o SR. C.ARLO.S DE CAMPOS - Não apoiado. 
O , Si~. N'tCA~üR NASCIMI:lN'l'O ·- Basta ·pen~ar Ho caso da;;i 

tarifas, o anuo passado . -
O Sa .. MAURrnre DE LAcEi-tD.~ - Veja.mo:; como o Presi-

áente .da Republica intcrvem em outros factos. · 
Nã Bahia existem estudantes aggrcdidos pot· :";Oklados in

subordinados, e o Presidente .da Republica. não pódc bulir nem 
naquelles que J>i foram apontados como responsnvei.-.. Mus, na 
gréve da Leopoldina havia operarios que ainda não tinham 
aggredido ningue.m e só porque podiam pensar em nggrodir, 
o .Presidente da Republica não tergiversou; saltou por cima da 
Conslitui~ão, fechou as associações, prendeu 2. 000 pessoas, 
deportou uma grande quantidade, mantevé em custodia avul-.., 
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tad<1· numero de operarias e depois disse c.iue tinha s~do obr.i
gado a saltar por cima da lei por amor á ordem. Na Bahia, 
não püde siquer, dentro da lei, ler amor á 01·dem, porque a. 
lei lá ó o -po·u, furado. . 

Ahi. e:;lá, Sr. Presidente, como essa figura, que a histo
ria ha de julgar como a do homem de:;locado, deplact?, mal 
amanhado na posicão que lhe deram, de PresidenLe, abi está 
como essa figu:'a vae perdeudci os seus traços de energia •• •; 
....._ O SR. C.Aru..os D1" CA:.\?:Pos - Feliz.mente, a Nacão pensa ~ 

·contrario. ,_ 
o Sn. l\L\unrcro DE LACERDA - •• ~as suas características 

principaes, a _ estimativa c:;sencial que vigorou para ql:le lhe 
adherissem á candidatura, de holll:e~ pl'obo, incorrupt;vel e 
enel'giw. 

Quanto á sua prohidade, ninguem a põe em duYida. 
Quanto á sua incorrupl.ibilidado, mesmo a sentimental, a P.mo
cional em mater ;a de convicções· politicas, tamberu ninguem a 
contes la: elle ó um sincero, sempx:e que toma o pai·Lít..lo. de 
qualquer opinião. Quarilo á .sua energia, Sr. Pres idente, 
vemol-a, do facto, nos primordios de sua carreira pol ilica, 
em que realmente, nesta. tribuna, a sua palavl'a, gra nde pela 
CUllura C pela coragem, desperta 3: mais v;va 5V!llpa lhia em 
quo perpassa os olhos sobre a nossa vida parlainentar, re
sistindo, elle, civil e só, á dictadura de .Floriano, cercada de 
fa1ialicos e muitas vezes .até servida por· criminosos que a 

· ·coru;p.urcavam com os seus -delictos. · . 
A figura do Deputado Epilacio Pessoa. nessa época; Te-· 

almente empolga, é senhoril; é forte, é domiuaule, traca um 
perfil. . , . ! 

Dep::>i.$, Ministro do i;o-.rerno Campos Salles, elabq.ra um 
cod ii;o cio ensino; e Deputado, que de!cndel'a da tribuna os 
estudantes recife.oses, faz desembainhar, nas ruas desta ci
dade, o ch:mfalho da valicia pre:.;iclcncial p~ra cahir em cima 
ds.s costas elos estudantes das .faculdades superiores. · 

Come1:ou ahi o seu de~caminho; foi o seu pri.mciro gesto 
de energia ·contra academico.s inermes, que proleslavam, em 
arruaças pil Lorescas, como são em, geral as das escolas, contra 
os termos daquellc inominavel cod,go, que até hoje tem sido. 
reformado vasl!ssimas vezes pelos Ministros que se succede- · 

. ram, sem f!Ue jamais fó:;se possível repôr a instrucção supe

. rior no pá em que a deixára o Governo Provisorio . 
Mais tarde, membro do Supremo 'fribunal. nin~uem póde 

dizer que n sun assignalada presença alli desmentisse as quali
dad1~s de !ma pessoa, de prubidnde. de !ncorruplibi'I idade sei

. entifica, sendo que úS seus juli;ados são frcq t.: cntcmccle actos 
de coi·agem ci\'ica e quasi sempre dão testemunho de sinceri
dade ahsolula (le doutrina. 

Alli. não ·houve sinão certa vez, cm um debalo. mot ivo' 
para inanife5tacão de energia, e foi qun.n(lo um dos mnis Ulus
µ-ea 1Wlúslros, Lendo-se exaltado~ o desaliou par11 irem se 111• 
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tender lá. íóra · do Tribunal, ao que o St'. Epitacio Pess~ 
acceitou promptamente. . · 

Depois d.isso, nunca mais se viu o Sr. Epitacio na. vida. 
politica siuão quando,. juiz aposcntu..Jo, .ap[HU'cc1~u .uu >:ieuaclo 
âa liepublica .. l.'iiaquella casa, 1·oi um uos luc;wuarn.1:> cow..lw10~ 
naes, que uao se pocaa.m bem ddiu1r, da. pulllH.:a L1lHIHHl'1"ta. 

Aci;usauo frequememenle por llllllllljvs vc.is.:ivuL·:-1, Juma15·~ 
ns .deixou sem re::.posta; si isLo é te.:;tcrnunho uo u11e.-i,;1a ma-' 
ral, elie o <lava • · 

. l\ianifesla-se, em seguida, como hcunem publico, como 
entidade poliUca, na Conferencia Lia Pn~, u1iJu, 1iulul'illmcule, 
cvm um destroço de ExerciLo e outl'u uer1l1·ocu tlo l\lal'iulla 
pelas"costas, não podia dei.lar encn;m com U!:l g1·auctc:i po
tencias. 

K eleito Presidenta da Republica e, cnlúo, um dos seus 
primeiros actos é adoplar a lH·alJt:a uo m w1:;t~riu civil. ~ra 
essa uma quesLúo de lana .cap1•ina no E.'l:u1·ciLo. was s. Ex. a 
tinha muilo a peito. · 

Chega no Brasil, as classes militares qu11si so agitaram 
oeante dessa perspectiva e o Pre:siueulu <!lll!l'!;ll!O ()Ué 1jevia, 
.somhriamente calado, decretar a meu11..lu, q11lt·uu uo ~spa!re
cer em enlrevis~a::; e declaracõe:s, que l>a1·edum mui::> c.x.cu:la~ 
do que delini,o;ão de ·sua atlilude, 

O Sn. ARi.IANoo BrntLAM.ARQUI - Em uma boa norma 
republicana. · · 

O Sa. l\L\.URrcm DE LACERDA - Essa boll norma r~publi
cana, que o honrado primeiro magi::;Li·ut.lo tio·· pu11. othervou. 
para com os militares, pena é -que nüo n o!Jse1·vl.l pul'a com· 
Pe civis! 

O Sn. ARMA."<DO Buro....u..Ú.QUI - Tem observado para co~ 
todos. . , . 

. O SR. MAURICio DE L,\CERDA - Qunndo pn:'l1n ~m Jogo a sua. 
influer,cia para dil'imir uma QUC5LÜ.O C!llll'C Ul'HSl!niro~ Op6-
rario~ e paLrões estrangeiros, as boas mJl'lnn~ J'Ppul1lkanas se 
cifraram em att1·ibuir mentirosamenlu 111 l.ullv~ tillbYersivos 
ás viclimas que lhe estendiam a mãu, ntPtll'l-ull nu cadeia e 
punil-as como si tivessem praticado gravo cl'imo. . 

J>rúsigo no que vinha dizendo. , 
Organizado o ministerio civil, S. Ex. nssenlou, corw as 

políticas, a orientação da sua energia. 
Ahi, é que a festa foi completa! 

. I•rin'cipiou por entender qu~ o Governo Fetlcrat poderia 
fazer a policia, nos Estados, da União; rnollou-se primeiro no . 
Paraná, quii influir na successão r;ovcrnament.ul. · , 

O SR. CARLOS DE CAMPOS - Não apoiado; ó uma tenda,. 
O SR. MAumc:ro DE LACERnA - A bnnenrln pnronac-nse estã 

presente, póde dizer si o Sr. Epitacio PossCm ora ou uüo 1.yril-
pathico a Wl'.la successão contraria. a. dQ $r • .Munho.z; da Uocha~ 
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O SR. CARL~s DE CAMPos - Poderá dizer si S. ~~, ioi'oí:( 
não ~~lic:itado_ :parà dar algum conselho, o que é couss diffe
rente. _Não í.ntel'veiu e:x:pontaneamcmte, como não está inter~ 
vindo em paso algum. dQ política estadual; entretanto, tem 
responsabilidades como ehefe supremo da União. 

O SR. MAurucro DE LACERDA-Interveiu no Paraná, re:oito; 
"°onde até se encontrou com S. Paulo, através do Sr. Altino 
Arantes, . man:obrand0: contra o can~iidat.0 da opposição pa
ranaense. 

São factos conhecidos. O nobre leade-1· ·os desmente~- fi
ca-lhe muito hem, ficam-lhe a.dmiravelmente esses senti-
mentos. · 

Em Pernambuco till.ha parentes· ricos, donos de imprensà 
poderosa, politieos que já tinhap:i. querido fazer Deputado _, 
o amavel Sr. Pessõa de Queiroz. Mas, o Sr. Borba, com 
aquella sua furia jacobina dei caboclo presidente, varreu-o da 
vo:tação das urnas pernambucanas. Agora vae elle sympathi
camente ser incJuido na chapa ào Sr. Bezerra para concili~ 
a familia pernambucana. Mas, antes do Sr. B~zerra governa-., 
.dor, para · dar ao Sr. Queiroz a cadeira, a situacão em Per
~ambuco foi favoneada pelo Cattete. Ninguem tem culpa. que 
o Cattete perca seus pulos. Elle os "dá· mal, pouco seguros, 
pouco firmes, ·mas dá. · - ' 

Chegou · a BaJ:üa, a mexgotavel Bahia, que quanto meno$ 
côco vae dando, mais casos vae produzindo. (Riso.) Pois bem, .• 

· a Bahia, Sr. Presidente, tr-avou uma successão entre o Sr •. 
·Ruy e o Sr. -Seabra. O Sr. Ruy Barbosa se apresentava pela: 
opposi~ão • 

UM Sa.. DJ::.PUTADO _:__ Não apoiadq. Apresentava-se pelQ 
Sr. Pau.io Fontes. - · · . . 

O SR. MA.urucro DE I..AóEROA -- O St . Ruy ·se apresent.avâ 
pela úpposição: de um lado, o Sr.. Seabra ae outro lado era 
apresentado pelo governador Muniz, pelo partido deste .. 

O Sfi. VIL;w,s BoAS _;_ Pelo Partido Democrata.. 

O SR. MAURTCIO DE' LAcEnnA - Sim, pelo Partido De9' 
inocrata, isto é, o. go_yernador Muniz na época. · 

O Sa. VILLAs BoAs - Naquelle tempo era governador o · 
Dr. Antonio Muniz. 

. O SR: Mt.l!R1Cl~ DE LACERDA - Quan.do me refiro ao p:u·• 
tido do Sr .• Pmbeiro Machado, quero dizer partido republi-
cano Consel'Vador, a~sim na Bahia. · - . 

· "Bem. Travou-.:se a. successão. O Sr. Presidente da Repu:.. 
bli~a. que tem _o programma de, isolar o Sr. Ruy Barbosa, na. 

· pohtlCa republicana._,_. / ·. ··· 
O SR. CARLOS DE CAmos - Não apoiado. 



Cãrnara dos DepLtados - lml)'esso em 22/00/2015 12:01. Página 27 re 32 

SE::!S • .;:o GM 3 ne JU:-<Hú DE 192(1 

o 8R. )faUR'ICIO DE LACERDA - •.• tratou de difficuitar. 
nos seus actos de intervenção, a existencia do governad.:n· 
Seabra. Todos sabem que, durante o período em que o Sr~ 
Seabra teve as tropas militares. concentradas na Bahia, e qu<~ 
o Sr. Presidente da Republica conversava, se entendia pel•.> 
telegrapho diariamente eom o· com.mandante das forças. 

O 8n. AR:-OtANDo BUR.r,A!>.B.Qtil - E' a prova da imparciali
clude de s. Ex. 

O SR. l\faURICio e:: L.-lCERDA - Prova da sua interveuci'.)
nalidade. Agora, quanto ã imparcialidade a que se refere o 
nobre Deputaydo, de facto ella exist.iu, mas coro t.iólo. Não era 
uma imparcialidade desinteressada; tinha um interesse, uma 
finalidade, que era impôr ao Sr. Seabra ·um accôrdo pelo 
qual nem Ruy nem Seabra, mas um terceiro amigo do peito 
do Presidente da Republica, que seria Presidente daqueile 
Estado; e assi!]} dispõr o Presidente da Rep~blica. da situação. 

O SR. CAnr.os DE CAMPOS - Felizmente ·estes factos eat..:i~1 
claros e profundamente explicados na mensagem do Sr. Pr~-
sidente dà Republica. 

o SR-. l\IAURICIO D.E LACERDA :_ Estão e).-plicados na. men
sagem!. . . 
. . O Sn. CARLos DE C.-L"\fi>Os _, De uma forma sincera e no

bilissima .. 
O Sa. Alli'\<l:ANDo BURLAM.<\Q.UI - O' Sr. Torquato Moreira, 

apontállo como candidato rie eonsiliação, cão era. amigo p~8~ 
soal do Sr. Presiaente da Republica. 

O SR. l.\I!\URICio DE. LACERDA - Ahl Ahi está a confissão ! 
Não falei no nome do Sr . 'Torquato Moreira e o nobre DepU-·· 

· Lado vem d_izer que o Sr. Torquato~ apontado como candidatl) 
de conciliação ao Governo fia Bahia não era amigo pessoai 
do . Sr. Presidente da Republica?!! Está confessado, log-0 n 
facto. existe. 

O SR: A!RMANDo Ri:.!m.AMAQUI - V. Ex. tenha paciencia . 
'Estou argumentando de tõa fé. V . Ex. fallou em um nom(' 
geralm~nte ;ipontado e e.u tive a franqueza de declinar ess·~ 
nome. 

O SR. MAuR1c10 DE LACERDA - ·Eu disse - nome gernl
mente apontado de um amigo do Sr . Pr~sidente da Repu~ 
blica - · em contestação ao que eu arguia, dizend.o o lea.!le1· 
da maiOria - _não ha este facto . Agora diz o nobre Depu
tado que o nome ~eralmentc apontado não era amigo pesa.oal 
do Pi:_esi<lente da Republica. 

O SR. : ARM • .\NDo BURLAMAQUI - ·Declin.ci o nome, po1•que 
n imprensa se referi_a a elle constantemente. ·· . . 

O SR. 1\L\m1o1c10 DE LACERDA - V. Ex. com a imprensa 
C a politica. vae mal: cfias O COffi!)!:amettem . 

• :,, e .. - yoJ. rr 7 
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O SR. Co·aT.\ REGO - Yamos deixar o Sr. Torquat-0 Mo-
reira em paz. . : ., .. .::. ; :.-.- .. t:"i .;'I.::~ 

O SR. l\fauRic10 DE LACERDA - Nestas condições, a situa
r~ão babiana fugio das mãos do Sr. Epitacio Pessôa. fünguem 
ganhou, como dizia o Sr. Ruy Barbosa, f.oi um perde-ganha: 
perdeu o Sr. Epi41.cio, que não fez o que: queria; perdeu o 
Sr. Ruy Barbosa, que não f ez o que queria e p erdeu o Sr.· 
Seabra. que não está fazendo o que quer. 

Ag.ora, vamos descer a outras situações estaduaes. Breve 
teremcs a do Espírito Santo, e, então, terei occasião de trafâr 
em detalh e dp assumpto. . 

o SR. c·ARi.os nE C.-1..:rvIPos - P~rá .V. Ex. dar o - sen . 
voto,. parqué a questão pe.nde do oonbecímento do Congress1l. 

O -SR._ MA.uEHcIO DE J,.ACERDA - Sim, dou o meu voto con
tra a. intervenção .c:l.o Presidente no Espirita Sant-0 . E' um 
i::recedente que se quer crear. 

O Presidente da Republica receberia um telegramma de 
um e um telegram.ma de outro lado; e, em logar de se manter 
em neutralidade e affectar o caso ao Congresso, suggeril'is a 
dualidad-e, para, na sua. opinião, diier qual o Governo legal. 

O Presidente :da. Republica ·é · o. respon::oavel - involun
tario - mas é i'esponsavel, _por essa dualidade 110 Espiri.to 
Santo.· I · 

Posso dar o meu. voto pela intervencão no Espirita Santo, 
no Congresso, mas reprovando o acto do Presidente da Repu...: 
!J.lica, muito embora entenda que o acto de S . Ex., até certo 
ponto. -é justificavel, pelai necessidade ·em que ·:oe encontra · 
o Governo· da União, em face -dQs factos materiaes que aUi. 
se verific~rªDi· . . ·· · 

. O SR. CARLOS DE C~"\fi>os - ~Está fostífica.do, não ha 
duvida. · · · . · _: ·:: '.. ~- ';:: ,»iH\~ 

. o S R. :MAURICIQ DE LACERDA - Perdão •. E' justificavel da 
· mesma fórma que · o é o crime de morte pela · legitima de

fesa; porque não se pune o criminoso, mas o crime fica. 
Não _quer; pois, dizer que eu vote autorizando a· intervenção 
do Presidente. Se eu considerasse dolosa e não justiricavel a 
intervenção, certo -p:r:oporia a sua . responsabilidade, de · ac
ct.rd·o com a. lei respectiva. 

Agora, · Sr . Presidente, não satiSfeito com isto, se a si
tua4jão do ·Espirito santo é com-p.licada, a do Aroaz-0nas é de
Jicadissima. O Presidente da Republica, que tem tido uma 
interven!:-ão mais do que diroota, - official - na successão ... 

O S~. A.RM.ANDo BuRLA.i.VI.AQUI - Por solicitaCão. 
O SR. MAurucm DE LACERDA - O ·que lhe competia era 

não attende·r a solicita~ões, não ser chefe em pleitos· nos Es
tados . .. J 

· O SR.' AR.l\'.l'.A!,Do Bv"RlL.~-..i\.Qt1 - Perdão. ·v. Ex . aám
selha então que o Presidente da Republica não .ouca. nem 
Deputados, n~m Senad·ores? 
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o ~H.. ~lAt:i'i.1<.:10 oi:; L AGEHDA - Não e:;tou dando 1:onse- · 
lllu~ . 

() ·SR. A~ANDo BüllLA.."L\QU! - Pelo que diz V. ofil.\:. não 
dcvó o Chefe do Estado ouvir os Deputados e Senadores.~. 

o SR.. :.VfauRICIO DE L\CERDA - E' cousa different.e, de uru 
Presidente ouvir Deputados e Senadores em uma questão po
litica em qualquer Estado, e, depois dé tel-os. ouvido, vir . 
:.idop.tar essa questão coroo sua propria ... 

O SR: CAl\Los DE CAMPOS - Ha na Casa representantes 
do Amawnas, que poderão · diz-er a verdade sobre o caso . 

O SR. '.\:f •_Y••1ur.To DE LACERDA :-- Os . representantes do 
Ama.:onas, __ perdido o seu candidato de conciliação, pensam 
cm uma emenda que equivale a uma intervenr;ão preventiva 
no Estado . . Se essa intervenção preventiva fôr estab€llecida, 
:>e ·vier o caso ao Congresso par a ser votado, todos os Es
lados viverão permanentemente sob a ameaça, e, quando o. 
·Presidente d'" Republica JJ-ender para um dos grupos e tiver 
:i. sua màiaria no Congresso·, terão certeza de. ter uma in-
trrvencão no pleito. , 

(TMcam.-se varws apm·tes enfre os Srs. Arm.aru/,o Bu'l'
lmnaqui e Nicano1· N'ascimento.). ·. 

O SR. PRESIDENTE-Attenção !_ Devo dizer ao nobre Depu.,. 
t:ido que a hora·do._e:qieàiente está quasi esgotada . . · , · 

O SR. MAU!UCio DE LAcmDA - Vou concluir. Porque essa 
rninh.a insurrreição contra. a. po!iticà intervencionista do Sr. 
Presidente da Republica. ·nos Estados? Amor á autonomia? 
Sim e não i Sim. -por convicção ou doutrina ? Não, porque é 
a situação de f.acto que me :põe nessa posição. O poder pre
sid1:mci'h1 no Brasil 'está de tal sorte constituído rruê- .o Con
!!'resso Federal, depois que se desmanchou aquella grande 
1'crça dos partidos federaes, vi,·e dos conjunctos políticos es-
1.aduaes, através das pessoas dos seus g\)vernadores. São 21 
irii'luencias se contrapondo á influencia central, dominadora 
r absorvente do Poder Executivo Feder-ar. Essas 21 influen
cias preparam as eleicões feder.aes, formam suas bancadas, . 
corljugam suas forcas, apqiam. a. polfüca federal; mas são 
sempre .o contrôle, uma c(!nt.rap-os]ção 1mmediata., ·um con-
t.ra-freio á .acção do Poder Ex~cutivo FederaL · 

Ora, sf o Podet· E:x:écutivo Federal influenciasse as elei
~-ões nos EsLados, salvo se os partidos reagirem,· por instincto 
.te conservação ou galhardia de princ::ipios, poderia fazer a · 
.~ua. maioria no Congresso deur etar , em um anno de reelei
ção, como este, uma )ntervenção, em ·u.m Estado em que ha 
a. dualidade inventada.'_ por um . despachó· desse mesmo Prec;i
c!ente, ou firmada na Camara par~nomear um ' interventor, 
afim de presidir ti. eleição. · · . : · ' · . · 

Assim, nós nos encontramos ná · seguinte situação: qua·ndo 
a eleicão já se <leu, só ha u m candidato ·eleito si é do gostn · 
de. presidente f; mas si não é, o Presid~nte da Republica 
ajuda a rltinlidaclP. '[)Or meio rle despachos capciosos, a dualí- . 
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<la.de se implanta e o Presidente da Repubiica solicita a in
tervenção e rooonhece uma situação anormal, fabricada. para 
uso expresso da situação politica, e nomeia um intenentor, 
procede á n-0va. eleição e o eleito é um amigo do Governo ! 

A contrario sensu, nos outros Estados, onde essa elei
ção ainda uão se deu, mas 0 Presidente olha com sympa
thia o candidato, · não podendo fazer .engulir esse candidato. 
vem ao Congresso e. desculpando-se com a situação pericli
tante das finanças, com ·a .situação duvidosa ·de sua consti
tuição pofüica, pede um interventor para realizar a elei~ã.o. 
onde vae impor seu candidato. · 

Nessas condições ... 
O SR. CARLos· DE CA..-.,,iPos - Em genero, V . E$:. '.P'Ô(le ' ter 

razão, mas, na. especie não. · 
O SR. MAURJCio DE LACERD.~ - O honrado leader da ma.io

il.'ia já diz que posso ter razão. 
o SR. CARLOS DE c,~POS _:_ Em ,genero. . 
O SR. M.Aumcio DE LACERDA - .Nãô :i·aciocino metaphysica-

mente, nem empyricamente. · · 
, Acho como ,acha o Sr, Presidente da Republica, quo a 
~ituação do Governo amazonense é moralmente insustentavel. 
que a situação <lo conde· J~ronymo no Espírito Santo lla muik• 
tE'mPo <leveria ter sido varrida; em bem da ·Republica. da do-
minação daquelle Estado. . . · 

O SR. Cosr.'I.· REGO - Apoiado_ . 
e Sn. l\1AuR1010 DE LACERDA - Ma?., dabi a tJ:ansigír com 

o:; principi os republicanos, dabi a ·entregar a S. ·Ex. esse pre
ce<lente; dalü a crucificar a autonomia dos Estados; dahi a . 
•1uebra-ntar os princípios esscnciaes de nossa exist.encia poli
tica., P_"tiste uma -distancia ,gigantesca. 

Não. O Sr. Presidente da Republica P.scolha outro wr·
:rcno para. dar p:-ova de energia . . 

Era a isto que me referia. Coragem lhe Lasta, sinceri
dade lhe sobra cm sua. pt'sição pol~tica; mas sente-se no fun
do ouc a sua molestia quebrantou as energias do passado l : 
que· o Deputado, -0 tribuno. cuja palavra equivalia a uma 
resist.Pocia admiravel tis brutalidades e prepotcncias do des
potismo militar, trocou essas· magnificas C! explcndiriàs qua -
li<ia<lcs moraes pelas ~·jnh.as pol_itica.!; e .Pugnas clcit.oraes, pc-

. ·las contubcrnias part1dar1stas~ .:". , 
Não, o Sr. Presidente da 'Republica teve na. Bahia uma 

bella occasião, que pe1·deu, de angariat•. a sympatllia dos tra
balhadores, de conquistar . esses operarias intclloctuacs, qu" 
são os estudantes . .... · 
. A sua tradicão bet·rava <lo passado para que <lésse o passo 

espontaneo para os seus compat.riolas. S. Ex, se manteve 
em impmetrabilidade de fakir, recusa sua sympnthfa á 
quente, á cstu:lnt.e, a grande e protestativa manifestação dos 
.estudantes • 
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S. Ex:.· respon<ieu com .um talvez e até mais tarde ! 
Pois bem. Sr. Presidente, divorcie-se S. Ex. quanto 

queira e quanto possa do seu proprio passado, neste presen~c 
!.ão in~Iorio, Realize S. E."L. um desmoronameulo <!a sua fl
imra. historioa, já entrada por esse tempo para os Julgamen
~s àa p.osteridade, quando e!le combatia o despotismo. Faca 
elle proprio o. despotismo, feche . as e~cola~. e feche ~s <!ff1-
i.:iuas, nem .o braco neHl a mtelhegnc1a, · e depois disso, 
a vós outros politicos, nos •·ossos Estados, o manto de , 
s. Magestaàe se extenderá, como um docel de, sangue ou pur
pura. afim de que as suecessões, outrora pacificas, se trans
formem em disputa sanguinarias, ante. a voz <lo Sr. ·Presi-
dF;n!R- da ~epublica e os interesses dos sous amigos. · 

Sr. Presidenle. quem falia nestes termos não é um ini
migo; não sou inimigo pessoal do Sr. Epitacio Pessoa; pelo 
1:-0ntrario, tenho sempre feito· ás suas qualidades in<lividuaes 
uma homenagem publica indisfarçavel. Do que eu sou ini- · . 
migo é do peor inimigo que elle. poderá ter neste momento -
v incondiooionalismo e o aúliaismo. São ostes dous que estão 
dP-struindo e <JOmprometten<fo a popularidade do seu Governo. 

O SR. CAALos DE CAMPos ~ Em nome da maioria da Ca
mara, sou obriga<lo a pl"otestar. Náo ha. aulicos onde ha um 
apoio con:>ciente e ponderadi>. 

O SR. MAÚRrcro DE LACERDA ......: 8ão os auliCús. os incon-
dinions.es, cs coveil"os de t.odas as situatjôes.· · 

O Sr._ Presi-0.ente <la Republica tem mn temperamento 
que por ·s! mesmo reduz a resistencia dos timidos e dos I'e
~C'1•vados. Imagine V. Ex., quam:lo elle não enci)ntra no seu 
~ami_nho nenhuma dessas resistencias. como o seu passo parn 
:i pePdição é fatal ~ 

E' contra .esse passo quo a minha palavra hade 5e~nprr. 
r1·1.1testar. (Muito· bem; muito bem,.) · 

O Sr. Presidente -- Fica adiada a discussão do r~quer1-
mnnto do Sr. :Maurício de Lacerda. 

Está finda a hora destinada. ao e:q>ediente. 
Vac se passar á or·dem do dia. (Pausa.) 

Comparecem mias os Srs. Costa Rego, Monteiro de Souza. 
~ouza Castro, Prado Lopes •• ~grippino Azevedo, Armando Bur.:.. 
lamaqui, lldefonso Albano, F.I'erlerico Borges, Pedro Co!'rêa. 
Turiano Campello, Aristarcho Lopes, Castro Rebeilo, João 
J\.Jangabcíl"a, José Maria, Moniz Sodré, Nicanor Nascimento, 
Salles Filho, Themistocles de Almeida, Ma.rio de Paula, José 
Alves, José Bonifacio, Antero Botelho, Josino de Araujo, Pal
meira Ripper. Sampaio V1dá1, Rodrigues Alves Filho. Alvaro 
Baptista, Gomcroindo Ribas, João Simplicio, Carlos Penafiel, 
Augusto Pestana; Marçal de Escobar, ·Octavio Rocha. Domingo9 
~fasea.renhas e Joaquim Osorio (35). · 
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Deixam de. comparecer os Srs. Arthur CoUares Moreira, 
Felix Pacheco, Andrade Bezerra. Abel Cbermont, Justiniano 
de · Serpa, Bento Miranda;- Chermont de Miranda, Herculano 
P arga, Luiz Domingues, José Barreto, Hermino Barroso, Ma
rinho . de Andrade, Moreira da Rocha, Thomaz Rodrigues, 
Tbomaz Cavalcanti, Alberto MaraI'lhão, Affonso Barata, Solon . 
de Lucena, João Elysio, Gonzaga Maranhão, Antonio Vicente, 
Eduardo Tavares, Gervasio Fioravante,, Arnaldo Bastos Pe
reira de .Lyra, Estacio Coimbra, Julio de Me1.lo, .Alfredo de 
Maya, Luiz Silveira, Miguel Palmeira, Mendonça Martins, 
.Toão Menezes. Octavio .Mangabeira, Pires de · Carvalho, Mario 
Hermes, Ubaldmo . de ·Assis, Arlindo ·Fragoso, Alfredo Ruy, 
Arlindo Leone, Eli!íclio de Mesquita, Rodrigues Lima, Eugenia 
Tourinho, Ubaldo- Ramalhete, Heitor de Souza, Octavio da 
Rocha Miranda, Azursm Furtado, Aristides Caire, "Yicente Pi
ragibe,NorivaI de F1reitas, J-0sé Tolentino, Azevedo Sodré, Ma-

. cedo Soares. Manoel Reis, Buarque de Nazareth, Francisco 
· 'Marcondes, Raul Fernandes, José Goncalves, Herculano Cesár, 
· Albertino Drummond, ~attá Ma.cbado. Ribeiro JunqU"eira, 
Silveira Brum, Francisco Yalladarei:, Ant0)ni'l Carlos, Emilic 
Jardim,. Senna Figueiredo. Landulpho de Magalhães, Zoroas
tro Alvarenga, Lamounier Gódoi'redo, Moreira Brandão, 
·Francisco Paoliello, Waldomiro de Mag'a1hães, Jayme Go
mes, Vaz de Meno, Honorato Alves, Camillo Prates, Manoel 
Fulgencio, Mello Franco, Raul Ca:cdoso, Salles Junior, . Alberto 
Sarmento; Cesar Vergueiro, Marcelino BarretoT Prudente d e 
Moraes F1ilho, Eloy Chaves, Veiga Miranda; Pedro Costa, Ma
noel Villaboim, .A.rnolpho A:vevedo, Ramos Caiado, Tullo Jay- · 
-me, Severiano l\farques, P ereira L eite, Annibal Toledo, Costa. 
Marques, Ottoni Maciel. ~don Baptista. Pereira de Oliveira, 
Eugenio Müller, Celso Bayma, Evaristo Amaral, Alcides Maya, 
Nabuco de Gouvea, Flores da Cunha e Barbosa Goti.cal-
ves (105) . · 

·· · <>RDEM DO DIA 

o Sr. Presidente - A lista éia porta accusa a presença d~. 
Wí Srs. Deputados. . . .· · 

Nã'o ba numero para. se .proceder á votação da materia 
qu~ se acha sobre a mesa. · 

Pasea-se á mataria em discussão. 
Discussão unica do parecer n. !i8, de Htt9, indeferindo 

() requerimento de Manoel Gonçalves de Souza, marinheiro. 
invalido, pedindQ ser considerado musico de 1 • classe. · 

Encerrada e adiada a. vota~ão .· 
. . 

· O Sr_ Presidente -:- Esgotada. a mat.eria' . em discussão, 
vo:.i levan tar · a .sessã.o. designando para amanhã: a seguinte . 
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\ SEsS.~o 13~1 \{ DE J"(}Ni-IO DE 19-20 

ORDEM DO DÜ 

Votação do parecer. n. 4o8, de HH~l, indeferindo o re
querimento ·de Manoel Gonçalves de Souza, marinheiro, in
valido, pedindo ser considerado musico de i" classe (discmssão 
unica); · 

2~ discussão do :projecto n. 671, de 191'9, abrindo o er.e
dito de 7 :438$, para pagai:nento d·e despez.a com a acquisi
ção de mobiliario 9ara a 2• Pretoria Criminal. 

Levanta-se a sessão ás H horas e 25 minutos. 

24" 'SESSÃ.0, EM 4 DE .JUNHO DE 1920 

A.'s' 3 horas procede-se á chamada, a que respondem os 
Srs. Bueno Brandão .. Juvenal Lamartine, Octacilio de Albu
querque, Ephigenio ·de Salles, Dorval Porto, Antonio No
giieira, Souza Castro. Agrippim;i Azevedo, -Rodrigues Machado, 
Pires Rebello, João Cabral. Vicente Saboya, Osorio de Paiva, 
Cunha Ljma. Simeão Leal, Balthazar Pereira, Correia de 
Br1tto, Alexandrino da Rocha, Austregesilo, [Pedro Corrêa, Na
talicfo Caroboim, Rodrigues Doria, Manoel Nobre, Leoncio 

. Galrão, Raul .Alves, Leão Vclloso, Manoel Monjardim, Ubaldo 
Ramalhete. Antonio Aguirre, Heitor de Souza, Sampaio Cor
rêa, Paulo de Frontín, Mendes Tavares, Vicente Piragibe, 
Lengruber Filho,. Verissimo de Mcl1o, Marío de Paula, Mauri
cío de Lacerda, Teixeira Brandão. José Alves, Augusto de 
Lima, Americo Lopes. Odilon de Andrade. Anthero .3otelho, 
Raul Sá, Alaor Prata, Honorato Alves, 'Camillo lPrates, :..di;ardo 
da 'Cunha, Carlos (farofa, Ferreira Bra.,,"'a, José Roberto, B'ar
ros Penteado .. Eloy Chaves. José J~obo. João de Faria, Carlos 
de Campos, Ayres da. Silva. Olegario Pinto, Luiz Xavier, João 
Pernetta, Eugenio Müller. Alvaro BapLista, João Simplioio, 
Octavio Rocha, BarbOsa Gonc;alves. Joaquim Osol'io e Ca1·Ios 
Maximiliano (õ6) . 

. Abre-se a sesstí'o. 

. O Sr. Octacilio de Albuquerque ( ,jP Secretario, servindo 
de .2º) procede t'í. leitura da acta da sessão nntecerJente a qual 
é, sem ob1>ervacões, approvaàa, · ' 

O Sr. Presidente - Passa-se á leitura do exped_iente. 
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O Sr. Juvenal Lamartine (.gº $eeretari0, ~m"Ci:JídG. ~ 1."): 
procede á leit.ura do seguinte · 

~XPEDfIENTE 

Of:i'icios : 
Do Sr. 1 • Secretario do Sena.do, <l~ 3 do corrente. com·

municando que ::quelln. Casa do Congresso Naliional adoptou 
.,,. nessa <lal:a enviou á sancção a proPosiçã:o desta Gamara 
abrindo o. credito especial .<lc 1. 042 :000$, para pagamento ao 
pessoa l e mater1al a serem empregados na$ .reparações das 
linhas ndductoras do ser\'iço de nbastec.imento de agua á. Ca-
pit.al Federal. __... Inteirada. ' 

Do mesmo senhor e d'e igual data. communicando que o 
i:ienado. em sessão de 1 do corrente, não d eu .assentimento á 
proposição desta Camara, autorizando o Presidente da Repu
blica a installnr no Dist::.-icto Fledcral dous asylos destinados 
~ menores abandonados ou privados da as~istenoia natural •. 
- Inteirada. Ao archivo. . . 

Exmo. Sr. Dr. Secretario da . Camara. dos Deputados -
Passo as mãos de V. Ex. cópia :de mocão de pezar pelo fal
lccimento do Exmo. Sr~ Dr. Ast:olpho Dutra, lan~ada no li
\TO de actas da Cama.ra Municipal cm ses.,ão extraordinaria 
rN.llizada boje. / 

Saude e fraternidade. Villa Nepomuceno, 31 de m1io de. 
1920. :::- O collecLor municipal, Joaquím Co?·1·éa Souza Lima. 

:Mo~ão de pezar da Camara l\luni_cipal de Villa Nepomu
l'-r.no, pela morte à·o Exmo. Sr. Dr. Astolpho Dutra 

:\.' P~tría. Br.asile:ira, pezarosos damos as nossas condo
lencias, pelo infausto passamen.to dP. um dos seus mustres 
filhos, o E:xmo. Sr. D.r. Astolpho· Dutra, cuja vida foi um 
Mntinuado de trabal·ho· proficuo e intelligente em Dról da sua. 
terra; a morte impie<losamc11te o colheu em um elevado pos
to, para onde o levaram os suffragios do povo e a sua capa
l~idade reconher;ida.. 

Ao Brasil. enlutado. :pczamcs de Nepomuceno. 
Villa Nepomuceno, 3'1 de maio de 19::!0. - .Uànocl ";0·1·

í'ca R.ibciro, presidente?. - Inteirada. 
Tale~ramrnas : 

Porto Alegre, 3 de junho - Presidente Cainnra Depu
tados - Rio - Accwmndo recebimento vosso telegrnmm;i sobre 
1·enuncia. Deputado Vc;;pu.cio Abreu .. eleito Senador, communfoo
vos q~c 11or dccr~to hontr.m dP.sig-nei dia 1 ii julho r>roximo pnra 
<'lcic;ão preenchim11nlo tal vaga. Saudar.õcs cordcacs. - BorQe~ 
!rlcdcfros. - Inf.eirada. • . 

s: M~theus, · ·1 _de .iu~ho - Presidente Camara Dep\l-· 
tudos - R10 -- Os s1guatar1os do presente autoridades Consti·· 
'tui~as neJle munir.ipio leem u subida honra de levar ao allc 
conqeeimet!to de V. Ex . de t.odl\ Cam.ara que ne!!t~ munieipí\) 
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9ESS.ÃO EM lf 1lE JUNHO !>E 1920 

'reina perfeita ordem e que mantem as melhores relações com 
o G-0verno do coronel Nestor Gomes eleito unanimemente em 
pleito tibe!r!mo. A~lP.~ciosas saudações .. - Bellar!»-in9 Vieira:. 
Machado, JUlZ de dlreito. - Ame1-ico SílvaJ'es, prime1ro sup~ 
p!~nte substituto juiz federal. - G:racil;arno Oliveira, pres1-
dente Camara. - Cosme Andrade Filho, vereadôr. - Jos.:, 
Antot!io de Sou:;a, vereador. - Silva Junior, prefeito muni
pai. - Al1•aro Cunha, collector esta.doa!. - Ignacio Lvrio, 
eo11cdor federal. - Tito Rocl.1-igue.s da Cmtlr.a, delegado de 
Policia. - .4:rth:u.1· Porto, engenheiro encarregado de medições. 
- .Ennel'no Carrwfro, agente Correio. - Antonio lo{UJuim. 
de Sant'.4.nna,. segundo tabellião. - João Pinto Bandeira, pro-

. iéssor public.o. -- Hermes Neves, primeiro supplente delegado 
Poliria. - Olirulo Gomr.s, terceiro supplente do ~ubstituto juiz 
Federal. - Abilio Gomes. juiz districtal, primeiro dislricto.
Engenio Neves. segundo supplente $UbstituLo juiz federal.-· 
Praricisco Af{om:o, official registro Civil. - Indio Cu:nhll. 
sub-delegado Policia. - Salvado1· Cardoso, agente Correio. 
segundo distrir.tn. - Antoni11 MiUeri., juiz districtal segundo 
districto. - Inte.irada. . · 

Serra. {:__Presidente Camara Deputados - Rio - Pa
tlimos venia levar conhecimento V. Ex. que a Gamara Muni
<'ipal da <litiade Serra como !Pgitima representante povo mu
nicípio apoia incondicionalmente Governo Senador Nestor Go
mn$, unico e li>:?al dcst.e nstado. AttP-nciosas saudaoões. - João 
Mioucl, prP.sid1:mt.e. - Francisco Ntlnes da Fraf}a. vice-presi
dcnl~. - Zar.har'ias Lnyol.a. - Cap'l'inno Pereira Silva. - Ar
l•~minio Espfrüo Santo, vereadores. - Inteirada. 

Victoria, 3 - Pr~sidcnte <::amara Deputado:;; - Rio ·-
1.f1mho honra levar oonhP.cimento V. Ex." ter reassumido 31 de 
maio c:x-t1rcicio C'ari::o promotor publi~o desta capital effectivD 
nu riual mi? mantenho solidario Governo coronel l'Cestor Go
me~. - Miraberw Pimentel, promotor publico. - Inteirada.· 

Thr1·ci.ina. 31 dn m:tio - Presidente Gamara Deputados-• 
H io - Communir.o V. E~. oue foram reconhecidos DeJmta.Oo;; 
Assomblrla L~i::-islaliva E;;f.ado os aeguintes cidadãos coronel 
Raymundo Borges da F:ilva, ·Dr. Simoli.cio lie S"uza Mendes. 
Dr. AI'lhnr Ft:rfado. Dr. Costa Arau i o Filho, Dr. Cucipp.) 
,\v<'lino, Dr. Arthur R.ihAiro. Dr. Alfredo Rosa. coronel Angelo 
.\r.~·linc) do 1\firanda. coronel Yicent.P. da F-OmE':{'a, coronel 
Jn!\fi nihP.it·o f;oncalves Filho, coronel Th'lm:t.,, RPbeUo de Oli
\"eira Cn!>h'O. cnrnnt-1 Luiz de BriUo Mello. Dr. B~nediot-0 .c:;á. 
r:o)rOMI RPgo .Filho, C'JronPI CasPmiro dP Souza Martins, Dr. 
:>i0~t.or Gomi'l:.:: V~rav, Dr. Francisco de Oliveira Maroues, co-
1nnel Enoas Carvalho. coronel Antonio Leon<'io Burlama',lui 
l'rrraz, cor')nel 'rerluliano Brandão, cor-0nel Firmo Bori.tes dai 
,:;;lva. roro·nE>I Manoel r.aemP.ntino dP- Carvalho. Dr. Antonio 
lf.ll~iro Gonçalve~. ('QronP.I r.onstanci-0 de· Carvalho e Souza. 
fü~neitos~~ !l'l '' d:tl'ôes . - Raym:uri.do Bo'r(le~ da .~ilvtt, pres~-
dPl!.tr . - Tu toirada. • · 
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ANNAES DA 0A.MAaA. 

C. Itapemirir.o. 2 de junho - Presidente Gamara Depu
tados - Rio - Desfazendo malevolas noticias· communico 
V. -Ex. esta comarca. que abranj e quatro municipios perma
nece completa ordem atltoridadc em e:xerck.io comarca e seus 
municipios relações com o GoYerno do Sr. coronel Nesto::
Gomes, eleito presidente de.ste Estado extraoràinaria votacão 
todos partidos políti.co-:; Espirita Sanf.o. Attenciosas sauda
cões. - Rodolpho de Sá Earpe, promotor publico comarca 
Cach-0eiro Itapemirim- - !nteirada. 

Porto Alégre. 2 de junho - Presidente Camara Depu
tados - Rio - fü~ina µeste município completa paz· popula
oão anciosa aguarda üonfiante decisão Congresso por causa 
justa republicana presidente Ne~t.or iGbmes. Saudações. -
Tenente João Clima:co, delegado Policia. - Inteirada;. ' 

Cachoeiro Itapemirim, 2 d~ junho - Presidente Camara 
Deputaà.os - Rio - Confiante e<ipero solução illustre Con
gresso Federal reconhec.imento Presidente Nestor Gomes, eleito 
unanimemente povo espirito-santense, com o qual autoridades 
comarca cachoeiro Estado . . Relações Iegaes _ Povo distrieto 
pleno socego saudações. - Rodolpho Salíes Juni.or_. districtal 

. estação Virginia. - Inteirada. · 
Cachoeír-0 Itapemirim, 2 de junho - Presidente Gamara 

Deputados .-,- Rio;;- Communico V. Ex:. estar l'elacões pre
sidente Nestor Gomes. unico candidato eieito reconhecido em
possado legalmente principio republicano seria desnaturàdo 
caso manobras :QO!iticagem pessoal demorassem seu reconheci- · 
menta Congresso Federal. Districto .absolutamente em paz. 
Sauda(lões. - Cm·quefro: So~c;a Junior, juiz districtál estação 
Castello. - Inteirad?-.· . · , . 

S€'rr.a, 2 "ue junho· -.,.- Presidente Camara DDputados .:.
Rio - Cumpro dever r.ommU?!icar-vos este municipio está. 
perfeita orctem e povo autoridades fuuccionarios estadoaes, es~ 
tão fieis Governo Nestor Gomes. Saudações. - Antonio Ma
druga. - Inteirada. 

· Therezina, 3 de junho - Presidente Cama.ra Deputa.dos 
- Rio .- Tenho a honra de communicar a V. Ex_ que Ai>
sembléa :legislativa do. Estado present e 22 dos seus Membros 
re_conheceu e proclamou Governador fl vice:-governador do 1 
P1auhy. para o quatrienio de 1920 a 1!?24 o Dr_ J"oão Lur,; : 
Ferreira, coronel Raymundo Borges da Silva. Tenho. aind!l j 
satisfação de informar a. V. Ex. que a apuração e reconheci-i 
meoto correram sem contestaoões nem protestos sendo ambo!\1 
aquelles eandidatos reconhecidos por unanimidade -de voto~ 
dos .Deputados presentes. Respeitosas ,;audacões. - Eu:rid'J; 
.4 quiw·. Governador. - Tnteirada: . · : 

Requerimento do marinheiro nacional de 1 • classe. inv~
l]do, Manoel Gonçalves de Souza, pedin<io seja considerado,mii
sico de :!,• ,elasse. - ,A's Commissões de Marinha e Guerr9 e 
õe Finanças. / 

' 
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SESSlO EM 4 DE JUNHO DE .1920 i07 

E' lido e fica sobre a mc~a até ulterior deliberação o se
guinte 

PROJECTO 
.. 

Considerando .que; de accôrdo com o decrato n. 3.087, de 
2 ·de janeiro de 1920,. o Governo vae aproveitar nas no
meações para os logares creados no l,)epartamento Nacional 
de . Saude Publica: -

~ . ., 
. a) os inspeotores sanitarios interinos, e os medicos em 

commissão 'da antiga Directoria Geral de Saude P·u-blica, com 
relevantes serviÇ')S ,pre.St.ados; · 
. Consjderando que, por autorização daquelle mesmo de

creto, o · Governo -vae aproveitar tambem, para o preenchi
mento daquelles togares, até os medicos que, o anno pas
sado; eram ainda estudantes auxiliares aca.demicos da .Assis-
tencia Publica Municipal; · 

. Considerando que os medicos que, no correr do atino 
de 1919 (anno em que o Congressó decretou a reforma da 
Saude Publica), serviram em comroissão ·na antiga Directória 
Geral de Saude Publica como :- inspectores de vigilancia 
medica - nas diversas delegacias de saude desta tlapítal, 
prestaram_ relevantes e inestiroaveis services áquella repar- . 
tição e por conseguinte, á. popula~.ão do Dist.ricto Federal; 

Considerando, .afinal, que são elles os unicos medicos que, 
e·mbora com -servicos da. 9rdem dos que prestaram á antiga 

. Directoria Geral de Saude Publica, no anno de 1919, não 
foram, comtudo, contemplados na reforma por que acaba de 
passar aquella repartição : · ~ 

. O Congresso Nacional -decret' 

· Art. i.G O Governo aproveitará no provimento dos logares 
creados, .ou a crear, ou, ainda, a vagar, no Departamento Na
cional de Sande Publica, os medicas que, no anno de 1919, 
na antiga Dir'ectoria Geral de Sande · Pulfüca, serviram em 
commissão coroo _, tnspectores de 'Vigilancia medica aos 
l'ommunieantes de febre ama:reUa ~ de accôrdo com o esti- · 
:pulado n.o § 2º do arL. 10 do decreto a. 3.980', de 2 d'e .ia'-
neirô de i920. 

Art. 2.º Revogam-se as <lis.POSii)ões em· contrario. 
Sala Elas ·sessõ.es, !l de junho .de i92d. - Vicente Pfraqibe. 

O Sr. ~residente - Está finda a leitora do expedirmte . 
Ach a-.se sobre a mesa um requerimento, que vae ser lido. 
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E' lido. apoiado e posto em discussão o seguinte 

REQUERIME.~TO 

N. I 

Para que o Co"ngresso Nacional hem posi;;i. avaliar os ale
,·antados intuitos <la Acção Social Nacionalista, requeiro sejam 
t.ranscriptos no DiaJ'io do Co12gresso: iº) as· bases da mesma 
~ciedade, 2º) a entrevista do E."'illlo. Sr. Presidente da Re
pub\ica, concedida ao Dr .. Alcebiades Dolamare Nogueira · da 
Gama, dlrector do pamphleto nacionalista Gil Blas, e 3°) o ' 
discurso do presidente da Acção Social. Nacionalista, conde de 
Affonso. Celso, pro1-a~ido por occa.sião da festa da installàção 

. ·~a mesma sociedade. · . 
Sala. das sessUes. :2 de junho de 1920. - Jldefonso Al-

!•ano. 

E;icerrada e adiada a ..,:otação do reciue1·imento n. J • 

O Sr. Presiden.te - Continuação ·aa disc~ão do seguinte. 
requerimento, offerecido na sessão <le 28 <l.e maio findo. pelo 

·sr. Maurício de Lacerda : 

:t'i. 2 

Requf-iro que, pelo intermedio da .Mesa, .o Governo in
fcrme, corr• urgencia, quaes as providencias dadas para ga
rantír a .vida dos estudantes e o funccionamento àas escolas 
superiores da Bahia; desde quando teve noticia ófficial desses 
factos, em que termos, por intermedio ~e quem e quaes as . 
medklas tomadas para apurar a culpa dos responsavel naquel- . 
!es degradantes factos e odioso~ .crimes. . 

Encerrada e adiada a votação do requerimento n. 2. 
1 

O Sr. Presidente - De accõr-Oo com o . Regimento, entra 
l!m discussão o seguinte requerimento offerecido na sessã-0 de 
2S <le maio findo pelo Sr. Mauricio de Lacerda : · 

N. ~ 

Requeiro que, pelo íntermedio da Mesa, o Governo in
forme os termos das notas preliminares da convocação, actos. 
relatorios e resoluções, bem como do convenio assiguado na 
Conferencia Policial de BuenoR Aires, reunida em 1920. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o 8r. Ctirlo:; dP 
Cam11os. 

O Sr. Carlos de Campos Sr. Presidente, desisto da 
palavra. 

Encerrada. e adiada a votação do requerimento n. 3. 
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O Sr. Preaidente ---- De accôr<lo eom o Regimento, ~ntra 
em discussão o scguintt.~ requerimento offerecid('I pe\0 ~r. 
~fauricio de Lacerda,. na sessão de ~8 cic mai.o: 

~- !1 

.kequeiro que, pclo . inlermedio du. Me~a, n Govel'no in-
ionné, com u ri;encia. quaes os termos da portaria de expul
são: depoimenlos e demais pe(,las do inquerito policial feito 
contra Manoel Lopes de Carvalho, expulso como estrangeire•_ 
quando re!'iidindo ha 2-i annos no paiz, pac de sete filho~. 
todos brasilei.ros, ·avô de outros brasilie,.,.,.,. propríetario de 
bens no paiz, estava ·garantido assim como um verdadeiro 

. · c-0ncidadão nosso, tanto que foi alistado eleitor, da odfüsa me
dida que lhe foi . applicada. por simples attitudc grévi.sta.. m . 
:,\1ogyana:. · · 

O Sr. Presidente - Tem a palavra . o ~l'. Carlos d~ 
(.1i.mpos. 

. " 
O S.r. Carlos de Campos - Desisto da palavra, Sr. Prc-

~idente . . ' 
En~e,rrada e adiada a votação elo requerimento 11. -í. 

O Sr. Presidente - De accõrdo com o Regimento, entra 
em discussão o seguinte requerimento offerecido na. sessão de 
'.:?-9 .. dP. maio. pelo Sr . l\!auricio dt'\ Lacerda: . 

'N. !) . 

o:Requeiro que, pelo intermedio da Mcs·a, 
preste, de acccirdo com a Constituição, as devidas 
ao Congresso ~obre os act.os do ('!;fado dr. sitio 
.guerra.!> 

o Governo 
i.nfcirmaçõos 
dm:·antc. a 

O Sr. Presidente - Tem u paia·vra o St. Carlos de 
·campos. -

O S,r . -Carlos de Campos -- Sr. Prei;ídentc, desisto da 
p alavra . 

Encerrada e adiada :t vo_tac;)ão do requcricnento n. r>. 

o Sr. J°oão Cabral - Sr. Presidente, a proposição que 
· vou ter a bonra de enviar á Mesa chega retardada ao Parla

mento Brasileiro. Mas que fazer? O tempo não nos chega para · 
combater os maus, ainda que os tenhamos de crear meroR 
entes de razão . • -

Pedindo a esta .Gamara um momen L'O da sua preciosa at.
tenção, para presentar esse pro.iecto, cumpro um dever de 
com:ciencia. obedeço apenas aos dictames do meu patriotismo: 
mas cu .mef>mO· me sintp aeanhado do meu atrazo, pois são já 
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passados dous annos depois que os eleitores do Piauhy' me 
confiaram este ·honroso mandato, em cujo desempenho se me 
afigura, sempre se me afigurou - ainda antes de eu ter as
sento nesta Casa - -um imperativo de ordem moral: e do mais 
elevacnt patriotismo - e::iralçar ·as virtudes civicas e amparar 
os que se_sa.:r ificararn pela patria, pelo bem, pela justiça. 

· Queira a ·Camara, porém, sanar:, como espero, com· uma 
resolução prompta e desprendida a nossa desidia, e dar~me . .:.. 
hei por desculpado com o dizer que . apenas esperava º-mo
·mento opporturi'o, para que a idéa não periclitasse,· como tan
tas outras da mesma nattifeza; que a Gamara tem. sacrificado 
sob pretextos de ordem financein.. . · · · · · 

· Sou dos que pensam .que a ooni:essão de favores e pen-: 
.sões deve ser.:feita com o maior escrupulo; mas ·este não deve_" · 
chegar ao ponto de deixarmos. que varões illustres, QU pes
soas frageis, de quem foram ampar-0, .morram no esqueci
mento e sem recursos, renegando talvez, em dest)spero, os 
-ideaes de justica e de bondade, que professavam, que pratica
:vam quando immolavam no altar da patria e da humanidaae 
os sentimentos egoisticos,, e os interesses da propria familia.; 
(Apoiados; mui to bem. ) · . · 

Ainda o anno pas,sado votou o Congresso, co.m os nossós 
applausos,. pensão em favor dâ veneranda viuva de um dos 
:m~is beneméri~os estadistas do imperío, por serviços exce-
pc1onaes á patr1a e a liberdade. . 

· A honrada Commissão -Oe Finanças, ·reiterando embora os 
· seus justos pr opositos ·de restringir quanto possivel as libe- . 
ralidades desta ordem, conveiu bem em que não é com a ne
gativa systematica a todos os pedidos, que se faz obra sensata 
e de patriotismo; mas, submettendo cada caso a um exame 
}:'igorosó, qtianto aos mei:-itos excepciónaes dos beneficiados, e 
. aos serviços e sacrificios daquelles cuja memõria se deva 
r everenciar. 

. O projecto de pensão. que vou ter a honra de enviará Mesa, . 
visa, sem rMeio de contestação, apreciar os -serviços d.e um magiS
f rado exemplar; repôr em destaque os meritos de um estadista -

. tambem do Imperio, que se finou n:i pobresa, depois de ter 
occupado muitos postos elevados na administração; mas, so
bretudo, reparar ;uroa iajustica clamorosa contra. elle .prati
cada. pelo Governo do paiz ; injusUça que lhe causou a morte, 
e para. a quàl mais concorrerá, além dos motivos da politi
calha de então, uma sua manifestação publica de bondade e 
;!i.ls}ica, de amor á liberdade e respeito á dignidade humana.: 

Fallo do desembargador José Manoel de Freitas, -que 
morreu no Recife aos 10 <le novplbro d.e 1887. 

A sua biogra.phia foi publicada neste livrinho de fino 
lavor (mostrand.o) , 6ie que apenas os tracos principaes devo 
lembrar á Camara. São 29 annos de serví~.os publicos, de ma
gistrado, legi~lador e esta.d ista, escriptor e politico, mas . 29 

· amios de vida intensa, honrada. e despendidamente pa.triotica .. 
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SESSÃO EM ~ DE .JUNHO DE 1920 iH. 

O SR. A. AUSTREGESILO - Era realmente um preclaro 
:brasileiro que, pelos seus :predicados intéllectuaes e moraes, 
ao respeito e a admiração de quantôs o conheciam se im-
runha. •. · (Apoiadas.) ~ 

O SR.. JoÃo CABRAL .:.._ Na magistratura percorreu todos 
os postos, em muitas Provincias, até á desembargatoria, cm 
a.ue · ~morreu, como que fulminado pelo castigo immerecido 
que com ella mesma recebera. Como ,parlamentar, principiou 
na assembléa da sua. Província. e chegou até ao Parlamento .. 
Nacional, onde votou a lei eleitor:U. de 1880, que originou a~· 
propria .quMa, na primeira. elei.;.ão, como acónteceu_ a muitos 
dos gloriosos companheiros do grande Saraiva. Administra.
dor, a principio, da sna. pequena Provincia do Piauhy, foi 
subindo, pelos Pl'oprios meritos, a. com.missões mais elevedas, 
taes como as de l)residente do Maranhão e de Pernambuco; 
nesta ultima, tendo grangeado :para si, definitivamente, as 
palmas de estadista, que o levariam aos mais altos :postos 
governamentaes, si a morte não o vem colher tão repenti-
namente. , -

Pelejou ·na imprensa e publicou -obras de u_tilidade in
contestavel, na processualistica e na jurisprudencia.. 

Mas. foi eomo juiz e aà ·.uinistrador principalmente, que 
a sua. fama se fez no tempo dos bons juizes e probos admi
nistradores, que se costuma recordar a nós os republicanos, 
como c<intre.ste nem sempre justo, mas proveitoso para o ~s-
timulo -dos contemporaneos. . 

Ha na. sua vida~ de magistrado um episodio que, só elle, 
o tornaria celebre, em qualquer paiz livre onde vivesse: Pre
sidindo o jury, em 1885, no Recife, proferiu luminosa sen
tença, · em que dedarou inconstitucional e infamante a pena 
de açoit~s, implicitamente revogada pelo espírito da lei de 
1871, e, como .tal, inapplicavel aos réos escravos_ 

«Esta sua nobre revolta contra uma ordem de cousas de
primente e envilecedora (diz o seu biographõ) encontrou echo 
na parte. mais illustrada da magistratura, . que lhe seguiu as 
pegadas,"ou lhe exaltou a intrepida attitude, m~s lha grangeou 
o odio das milícias negreiras, que, nessa ri:ua<Ira,. dominavam, 
esmagando os nobres estímulos do :paiz. Nesse odio deve-se 
enxergar tambem urna das causas determin~ntes do aecinte 
feito ao integro. magistrado. · Mas, como . a causa. por elle 
defendida ·era a mais vehemente aspiração dos brasileiros · 
naquelles tormentosos dias, o povo do Recife, tendo á. sua 
frente José :Mariano, o inclito democrata, e Joaquim Nabuco, 
a eloquencia1. mascula e vibrante, foi, em.· vultuosa multidão, 
felicitai-o pela distinccão com que o brindara o Governo, e 
dar um testemunho solemnc de que reconhecia a sua bene-
merehcia. ~ · 

E -não parou ahi, - posso affirmar á Camara, do ::~iencia 
pro:pria e appellando para· o testemunho dos _!epresenta;ntes 
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mais antigos <lo Estado de Pernambuco; -n_ão parou alli o 
:l.'~OP.hecimento do valoroso povo. do <.t:Leão· do Norte>. Mort-0 
o : grande bras1leu·o, que lhe fuera tanto bem. e lhe a$e
gurára à ordem e ~· just.ica, e defen .. dera a liberdade ·e 6 digni
dade humann delfo sempre tão qu~ída, por subscripção po
pular foi adquirida uma casa e cfferecida á viuva, oompa

'nlieira fiel e dedicada,. QUe tombava:. inesperadamente, na 
desgraça, car1•cgada· de sete filhos menores. dos dez Q.ue pro-
~'Uzira o abencoa..do casa!. · · . .' . 

~ . 
°?IIatrona il!uslre é essa, i:iara a qual venho pedir o am

paro cita ~acão; ·pois que, batida. constantemente, de então ,até 
· boje, pelo sopró . terrivel da morte, ·que lhe tem arrebatado, 
. um a.pós outro. muit<'s dos entes queridos, conseguiu sosinhs, 

educar todos os filhos e a.u:s:iliar a educa~ão de muito$ ou
tros patricios de.:.herdac.'os da fortuna, que a sua ca.sa, mesmo 

. -depois da viuvez, foi sempre uma doce mansão d~ bem e do 
· amor do proxirno. 

Hoje a velhice e a ·molestia lhe .entristecem ainda mai~ 
os dias : E quem sabe quantas vezes, enfrentando a desgraça, 

, conhecendo a necessidade . e vendo as filhas e os .netos .uma ü 
àuas vezes orpfianaciQ.!', e que ella vae deixar sem ·fortuna, 
quantas vezes não terá pensado quão fragil é construir o des
tino dos seus unicamente sobre os alicerces do bem espiri
·tual, com a argamassa dos beneficias á Patria e .á huma
nidade? 

. Penso, Sr. Presidente. que 3 Republica. sem ser com
munísta, que o Estado. sem merecer o quJilificativo de pa
triarcbal, que alguns lhe dã.o pejorativa.mente, não deve SÓ·· 
mente castigar os malvados--pouquissimos que lhe caem nas 
malhas da justiça, deve premiar a virtude e apo.t•ar os s-olpes 
da descrcmça, sobretudo neutralizar · os effeitos perniciosos 
do pessimismo, que já envenena até os mais novos rebentas 
deita geracão. (Muito bem. ) 

·. E a. medida que proponl10 é uma i·eparação, mais do que 
modesta, de um golpe de mortA · rlefer1d.O · contra a virtude 
pelo braço ddcntor do poder publico, no serV'iço da. vinganr:a 
;pQlitica tlos escra·vocratas. . · • · 

' :No gra.nde paladino da liberdade, que era n:iquelles tem
j)OS O Paiz, de Quíntino Boc~vuva, o grande e inolvidavel 
Jo~uim Nahuco escr~veu (numero de 20 de novembro de 
1887), as seguintes "palavras. com. que vou terminar 
o m.eu discurso, <'erto de que valerão oomo a melhor justi
ficação· do projecto que envio ã mesa. 
. Depois de :notici~r, · em lermos ~1mtidis.simos, a morte 

<lo desembargador Josu Manoel de Freitas,, que conhecera, na 
.. Camara, no Govern·o de -Pernambuc-0 e na cadeira de magis
trado, sempre como um · typo de virtudes privadas e civicas 
Nabuco .escreveu._ inflammado pela i:déat santa- ~31 Iiber<lade;-
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' SESSÃO E~ 4 OI!.· JUNHO DE HJ20 

IegÚlment.e Yit:-lol'io:sa 'um aunu dC!JOÍS, q~ia.ndu u juiz ubu
!idun i:;la já uâ.o existia: 

<t.Em Pernambuco elle ·era i.:onhecido em Luclu seu 
valor, . e a prova disto é a popul~idade do patl'imonio 
que se está levantand<J para proieJe.i·· a sua numerosa. 
Jamilía, a quem- elle, com-0 magistrado honesto ~ como 

-político mais ai·oda do que incorruptível, t'óra elo al
canM e da.s vistas da corrupção, legou sómente a po
breza e a honradez -de seu nome. 

Freitas foi victima dó ministerio Cotegipe e do 
actual Ministr o da Justiça, o Sr. l\fac-Dowe1J, que. 

. não duvidou remove:r :para Goyaz um juiz pobre, car
regado de uma familia de doze pessoas. A rem~ão, 
que foi exclusivamente política, foi explicada,· por 
ser Freitas um político -.militante,· mas a sua substi
tuícão a>qui pelo proprio chefe de Polícia da Proviu
oia mostra que a política só influiu :oo acto, porque 
se precisava · de· um juiz conservador nO' logar do juiz 
liberal. Is Lo mesmo -disse o .Sr . Barros Barreto no 
Senado, com a autoridade -que lbe dá a priVanca do · 
presidente. do conselho para deelaracões desse .genero, 

, que parecem_. indisci:etas, mas· q~é _são pfoposit~es,.. e 
em · que respira a vmgaw.:·a sat1sfe1ta do pa.rhdar10 

. sem entranhas.. . 
. A viagem para Goyaz não ~ra :tacil para um chefe 
ele tão numerosa família, nem o ordenado bastante 
para ~lle ter ca.sa em duas províncias. · ·O effeito mo
ral . .da deportação foi tão grnde em seu animo, que -deu 
em · resultado a · morte -do <listincto magistrado poucas 
semanas :ctepois de receber o choque que ·o coinhaliu. 

No parlamento, entretanto, Freitas mereceu uma 
menção honrosa, que não póde deh:ar de ficar lavra<la 
·para seril:I>re, na fé -de officio de magistrado honesto . 
O presidente do -0onselho <iistin.:,"Uiu-o. entre todos. os 
magistrados chamando-o ó?. prevaricador. Foi elle o 

- juiz 'de direito que primeir o r eousou condemnar um 
escr.-avo a açoites, dizendo que a pena. de açoites era 
uma. pena. caduca deant,e <la lei de· 28 de setembr.o. 
Semelhanf.e concl~são não podia deixar de set' . u.ri1 
crime aos olhos <io actual governo, para o qual ma -
; istrados honestos sã.o sómente oS" antigos açoitadores 
<ie escravos', juizes que se prestam a -ser os algozes <Jo 
escravo e que si os não· deixavam matar pela justir.a 
é porque o criminoso, de sci~ncia e cump\icida.d<\ 
delles, -tinha ainda um supplemenl.o de pena a soffrer 
ás mãos do senhor -·' theoria barbara. · que fazia. o 
dominio durar além da pena. Freitas ·era· um prévari~ 
cador para o presi<lente <lo conseíh~, porque honestos 
foram antigamenLe os magiskados que ajudavam .a 
t?scravisar os africanos livres . e são . h-oje os que fo-

. ol;aIXi os olhos ao pro.gresso moral <los nossos costumes 
c.-v~1. n 8 



Cãmara dos DepLtados - lml)'esso em 22/00/2015 12:06· Página 12 re 14 

, 

; 

'e continuam, brutaes e estupidos como são, a desco- · 
nheóer que a loi <la humanidade . prevalece em todo~ 

;OS .casos de conflicto sobre o texto da lei escripta. E 
-que lei.ha que regule a escravidão, nãó roe dirá qual
quf'.l" desses. scelera:dos que . se sentam na cadeira. d:t: 
Juiz, sem compreherider ném -sentir que :i. --escravid.ão 

. é o roubo, . o estupro e o · assassinato ·unidos, isto ·· é, 
r o. mais infame trindade <lo erime, que o · magist.rad-0 
'possa cobrir com a sua ·toga? ·. ·· 

Freitas . felizmente . pertencia a outra · porção da 
nossa magistratura, a . que não prostitue a sua con
sciencfa. ao pónto de . pol-a ao serv~o de tal abjooção. 
e por :isso o epitheto de· prevaricador que· lhe foi lan
cado pelo actual presi<lente · <io conselt.to, · peJo - acf.o 
mais merit.orfo de ,.,sua carl'eir.a _de z:pagistrado. ffoarli 

._ -~endo aos -olhos dâ parte sã e honesta de sua i:il~s;e, ú 
. :seu melhor titulo ao respeito e ·gratidão. do paiz. A. 

este elle serviu a.té a morte com tima vocação altie
sima e generosa, como é a do juiz -Oigno <lesse n6me. 
perante cujo tribunal as . leis que a -consc1eneia -moral 

· fja nação con<iemnau de modo inequivoeo são · · léis 
·; obsoletaS e mortas, fantasmas apenas . dos erimes do 

passado.~ .. · · 

. Ahi tem a · Camara. Ao tl~poimenlo ··do gloriüso campeão-
·<.10 .·aboHcionismo · não preciso accrescentar nenhuma palavr~ . 

· O julgamento está feito. A reparação é que tem tardado. 
Pois bem: a um apostolo, martyr da justiça ~ :da -liberdade. 
'Pé!rod_iando. o láb~i:o -da · Inconfidenc'ia, · façamos justiQa, em
bora tarde.' Justitia q1uw sera tamen ! (Muito bem.: "m,uito 
~~ . . 

:Vem .à '.\fes.a " .4 lido o seguinte 

PROJ.SCTO 

O Ccn;;ressó ·Nacional decreta : 
Art. 1." E' concedica a·n. There?..a. Carolina àe Freitas. 

viuva do.: desemhargadot· José Manoel · de Freitas, cmquarito 
'\-iver, a pPnsüo mensal àl.! 300$, que passarâ, ·per sua morte. 
t\s i;uas filhas solteiras,. ,{amoem emquant~ viver~m . 

Art.. 2.b Revogam-se as disposicões ·em contrario· . . 
Sala das sessões. 2 clP j unho d~ 1920. - Joiíb Cab'J'al. 

:1. Lamartine. - Ledo Velloso. · 
O Sr. Pre81dente - O project.o ·rica sobre a mesa. _até. 

ulterior delibcra~ão . . . · · · . 
Não ha. mais oradorns inscriptos . . 

·' Si maiS nenhum dets. 'Srs. Deputados quer· usai· da pala
vra .na h'lra . destinada ao expeC!iente~ v~~ se passar á orde.m 
~9. . <lia~ · (Pm1.S:(t.). · · 
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SESS_fo E:'ll .j ur::. ,Tt:~no DE 1920 

. Cú1hp~e_t.;m:n· 11~ai:: o.s Srs . . Feli~ Pac_heco, Anuibal Toled~. 
Costa Rego; , -Monteiro de Souza, D1onys10 Bentes, Bento l\h
randa·>Cutilüt ::\fachado, Armando Burlamacruí. Frederico Bor
ges, J·oscf)\.us·11sto, Turmno Campello, Al':fredo -O.e M:aya, Lui:'. 
Silveir.a, Di?-aclato« ilfaía, Castro Rebello, João Mangabeira, Jos1• 
'.\{ai-ia~; .Elpjdio d0· Mesquita,· Azevedo Sodró, l\fanoel lleis, .Toãn 
Guimarãe§- José de Mo1·aes_ Silveirà . Brum. .José Bonifacio. 
·Gomes L11,11a, Josino de Araujo; Hono!:'~to ·Ah· e:-;, Cincinato 
B.r_a.ga, _y~i~ ;l\.fi_randa, ~>aJmeira Ripper, SamQaio Vical,. Ro- . 
dr1gu~s· Alves· Fillw. · Lim: · Bartholomen·. Carlos · Penafiel e 
,\lari;al dé:.E~obar (35) .· · . . 
· · · .. D.cixàfü de coinyareoor os Srs. Arthúr Collares i\fl"~eü·a. _ 
:\.n<lrad·e~:Bczerra. Abel Cliermont. ·-Justiniano de Serp:>, Cher
mont· :<ie J\liranda,. Prado Lopes, Herculano Parga; Luiz Do
~ngucs/ José Barreto, Hermino Barroso, Marinho c:le Andra
de, J\101;efra- da Rocha, Thomaz !Rodrigues, Thomaz Acciol;r. 
Thomaz- 'Ca.valcanti. Ildefonso ·Albano, Alberto .Maranhão, · Af
fonso ·.:sarata,' Osrài· Soares, ·Solôn de Lucena, João ]J';Iysio. 
Gonzaga· c.~faranh:ão, Antonio Vic~ntc, . Eduardo Tavares, Ger
vas!o.: · Fi01~vantc,.; .Arnaldo Bastos, Pereira .• <lc Lyra, · Estacio 

· Coil,:npra;.: ,Al'is.tarcho Lopes, Julio de · l\lello, !\liguei P~lmcira, 
~I:endonça- ?!\1to.rt.ins,, .João Menezes, Pedro Lago, Octavrn Man
gabeira:;~ Lauro Villas Boas, Pires 'de Carvulho~ · . .:\fario · Her
nies, .. üõaldino ·de Assis, Pacheco !\fendes, Al'lindo Fragoso. 
Alfreào ,~ú::;(' Seabra Filbo, Arlindo Leone, Torqueto-Morcira. 
\Iuniz · ,Spdré/ Rodrigues Lima, E .ugenio Tourinho, Oct.a:vio da: 
fioch~ :l\firanda, Azul'fol Fµrl..ado, Nicanor Nascimento, Sallc~ 
.Filho, Adstides Caire, Raul Barroso, Norival de Freitas, .Tos( 
'l'olontino;; Macedo -Soare~. T.hemistoclcs" de Mmcidá.. Buarqur 
de · Nazarf!tb, Rãmiro · BTaga, Francisco Marconde~. Raul Fer
nandes,. José Oonealves .. Herculano Cesat', Albertino Drmn
li1ónd;- .Matta Machado, ·- Ribeiro Junqueira. Ft·ancisco Valla-
1Jares, Antonio Carlos, Emilfo Jardim, Senna Fi:;ueir edo. 

· I.andulpho ·de Magalhães, . Zoroastro Alvarenga, 1''rancisco 
fü•p,ssanc Fausto :Ferraz, Moreira Brandão, Fran;:isco Pao
liello,-Waldo1niro de Magalhães, Jay·mc . Gomes. Vaz de i\lcllo. 
Camillo J>ratP.s, Manoel F'.Jli;-encio, .Mello Fran·co, Raul -Car
do!lo,· Salles Junior. AHierto Sarmento. Cesar Vergueiro, .Mar
r.:olino-Barre!.o, Prúdent.e · a·c ·.Moraes Filho, Pedro Costa, Ma
no.el . Vmahoim, · Arnolpho Azevedo, Ramos Caiado, Tullo Jay
me, Severiano·, Marques, Pereira Leite, Cosla Marques, Otto-ni 
Maciel; , Abclon Baptista, Pereira de Oliveira, Celso Baymn. 
Gomercinuo Ribas, Evaristo Am3ral, ·AUgu~t.o Postana, Alei-. 
c:tes Ma.Ya, Nabueo de Gouvêa. Flore~ da. Cunho 0 nomini;o:s 
M~::ica.renhas (109). 

ORDE:\L DO DIA 
.· \ . .. . 

. ' O .~. Presidente - A lista. da porta. aQcusa. ·a presença de 
101 Srs. Deputados. ·· · . 
··., · Nãrr hà numero para sc 1proceder :.í. votaçã'c) .das matc1·ü1.-: 
<rue)3~ al:!Jlatn ~ohrc a mesa.,e da conl;t~nte da ordem do dia. 
' . · !:.~_. .. . .,.. 
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H6 ANNAES DA GA.MArü 
. ,.~-. ·. . :-. 

llàsSa-_SP. à nYclteria Cm discu~são . ~ - · · · """ 
- . . 1-,;..:~. .· 

Encerraáo em z~ discussão o artigo .unici:i' :uo,. prüjeclo 
n. t:i71, de 1919, abrindo ó credito d.e 7:~38~" para1_!i;t~a.p:ien~o· ·· 
d~.d~speza. com a acquisicão de mobiliado para a .:?°' Pt·elo~:w. 
Criminal, ficando adiada a votação. · · _.. •· . • .. ;:: · · : 

' . . . . · .. ;: · 

· . O Sr. Presidente .- Exgotada a ma ter.ia eni-'::di~us~ão, : 
vou levantar a sés~ão designando para amanhã. a seg~~nte- . · ·-

.. 

Votação ôo pareoer ~:.: :: •• iaderer;.;do tl~~~e- ' 
rimento de Manoel Goncalves de Souza, marinheiro, · i:ova.:,; 
lido, p edindo ser considerado musico de' i ª : classe (di.;cussão~: 
unica) ; · · . . ·.· ·'.. ·· . . :· 

Vota-0ã:o do proj.ecto n. 671, d'e ·i9i9, .abrindc)::o é.~-~to ~. 
dé 7 :438$, para pagamento de despez·a com a acqutsicao·;.cle 
móbiliario para a z• Pretori:a Criminal · (2~~ discu~são)";, .. , .: : · 

. · 2• discussão ·.do projecto n : , i2, de rn~o,' :~iri~· Ó~ré·:· · 
·-Oito especial 'de 24 ~826$660, ·para pagamento a · DD::· Cons.:. 
tança·Vfanna· da Costa·Fran~ Luiza .Vianna da Costa .'F'rança;:•; 
e outras, em virtude de sentença. judiciaria; . .. :~ : . 

. 2" discussão d~ projecto n> i3, de 1926,-'abrindo o :"~~~ .. . 
- dito ·especial de 5 :323$232, ·para pagamento ·a D ._c;Jfaria :cte1 

Almeida Martins Costa, em virtude . de sentença judicia~ia; 
" . : 21 discussão do · praj ecto n. . Ú; <ie 1926, · ab~indo · o ~r~.:.:: · 

dito especial de 80 :756$300', para pagamento à Jçisé Alves de 
Cerqueira Cesar Filho, em virtude <ie sentença judiciaria:; 

2" 'discussão projecto n. 15, de 1920, abri11do o credito,. 
especial de 21 :749$9~9, para. pagamento ao ex-juiz muni-
cipal qo Acre bacharel Durval .Castello Branco; . · 

2"' discussão do projecto n .. i6, de 19'20, abrindo o cre
dito de 60 :000$, ;para regularizar a escripturacã:o das· :despe~ 
iias com· o pagamento de obras urgentes' no Instituto Oswaldo 
Cruz; . . ;. 

IHscussão unic:i. do .Pro.iecto· u. 508, de 19·19, autori-· 
zando :i. cessã'o gratuita. ao EsLado de Pernambuco de ·uma· 
área . de terreno para a construccão dos edificios do The
souro e da Recebedoria estaduaes; · com parecer da Commis
são de Finanças. conti~ario ao projecto e approvando o véto 
do Sr; Presidente da. Republica · (vid•e projecto .n .. 250 ·B; ·de·. 
19~8) . . . . . . . . 

. . ... , , 

Levanl.a-se ~ s~s~ão ·ás 13 horas· e · 45. m.inutos .. ·' ·:; · · > · . . . ... • , . . 

·.<;': / · 
.. .... ·._ . 
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. . 
SESSÃO E~í, 5 DE JUNHO. DE 1920 H7 

25' SESS.1.0, EM. 5 DE JUNHO DE. 1920 
. . 

. PRC::Sff1ENCTA DO SR. BUE.~'10 BP.ANO,\O, PT\EStnT::!'\'l'J; 

c\'s . 13 horas procede-se á chamada. a que respondem n;; 
Srs. Bueno· Brandão. Arthur.· CoUares ;.\foreira .. Juvenal La
n1artine, Octacilio ·de Â.lbuquerqne, Dorval Porto, I,>ionysio 
'.Bentes, Rodr i.gues Machado, .Pires Rebello, Armando Burlama
qui, Vicente Saboya, Osorio de Paiva, José Augusto, Cunha 
l,.ima, Oscar Soares; Simeão Leal, Austregesilo, Turiano Cam
pclJo, Arist.archo Lopes, Luiz Silveira, Deodato Maia, Raul 
Alves, Torquato More.ira. Elpidio de Mesquita, Leão Velloso, 
Antonio:',Aguü<rc; Sampaio ~.:rr~a, · i~:iulo de Frontin, Mendes 
Tavares,-'Raul Barroso, Lengruber Filho, Veríssimo de Mello, 
Francisco·. 'Marcoudes, !\fauricio de Lacerda, ·.reixeira Bran
dão; Jósé ·Alves, Americo Lopes, Gomes Lima, Odilon <ie An
drade, Eagardo da Cunha, Cincinato Braga, . José Roberto, 
Eloy Chave,s,. Palmeira Ripper,. JosG .Lobo. Carlos de Cam
pos,. Ayre:> da Silva, Olegario 1Pinlo, Lufa Xavier, · .Toão Per
netta, 'Eugenio Müller. · Carlos 1'enafie1, Augusto Pestana, 
Oclnvio· Roe-li.a, Joaquim Osorio e .Carlos Maximiliano (55) . 

Abre .. se a sessão. · 

O 8,r. Octacilio de Albuquerque ( 4° Secretario, servi~ 
de 2~) proce·de á lcilnra ela acta da sessão ant('!cedente a qua1 
.~. -~ein. obscrvar;õe,;, approvada. 

' . 
" O Sr . Presidente _::__ Passa-se á. leitura do expediente. 

O Sr. Juvenal Lanial-tine (2º Secretârio. servindo de /•) 
procede á 'leitura <io .se~inte 

.: ,, 
' !!· . 

Officio: 

EXPEDIENTE 

D.o ?IÜnfaterici da Justiça e Negocios Interioras, de 3 do 
corrente, enviando a seguinte: 

MENSAGEM 

~ . 

"· Srs . membr-0s do Congresso Nacional Tendo em vista 
o que mr-i e~"'PÕe o Ministro da Justica e Negocios Interiores 
sobre a necessidade. dos· creditas supplementares d.a réis 
25 :000$, pa1'a reforçar a consignai;ão «Para os offfoiaes . e 
praças que se reformarem ou já reformados e que não es-· 
tejar.n nominalmente mencionados na tabelfa . . de dleforma-

. de~ da :n. · 16 d'O art. 2° da lei orçamentaria vigente, e de 
' ·25:000$, P.ara identico füp, -em rela~ão ~ consignação .e:P~ra 
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os .officiaes e pra-0as que se ·reformárem . e para 'os ,:qÚe· não 
0onst.arem da relacão de <.<:ReformadoSl) da verba n. 32 do 
art.- 2~ <la lei n. 3 : 391, od~ 5 de janeiro. deste am;i.o, su}?roetJo 
o . a5sumpta á vossa ' .cons)-àeracão, afim de· que -tenha: · a so.
lução que o ·congresso. Nacional J~lgar de-· dir~ito. 

·.RiÕ do .Janeiro • .s de· junho de i92Q., .99° da Jndependen
da e 32º d~ Republfoa . - E'!Jitaci-0' Pqssôa . 

.. .... 
. . 

· . Exmu . St'. · Presidente: da. Republica - "-Sendo insuffi
(lie.ntes o cr<idito de · 'i0.:000$ .- vota'do na verba 16• do arL · 2"-' 
i:la lei orçamentaria vigente para a.tten<ie1; .,.neS'fo-:c.~ercicio ás-. 

. despezas que - ~orrem por 'conta da consigriai;.ã{) · ii:Para · 9{ · 
t.)Ificiaes e praças que se reformarem .ou já ·reformados ·e 
-uue · não est.ojam 'llOminalmente mencionados . ria tabella 
ck «ReformadosJ> .da Br igada )~olicial o o do 10 :.O-W$ votado 

, na verba n. ·32 -do · art. 2º. da mesma lei. para . identicas des.: · 
. pezas . por · eonta ·da consignação. «Para ós offfoiaes e pra~.a.s 

que -se :reformarem e para os que não constatem .da relação 
d~ «Rerprmados~ do Co1·po de Bombeiros. visto como· -pr.ovam 
as .inclusas demonstrações . . sob . ns. 1 e 2, ·já estarC?m 4istti
imidos os referidos ct·editos · cm sua quasi . totalidade e·;r:ó 
µara uma .parte das de.spezas j:í apuradas. to'rna-se neces-· 
;;ario, de aceõrdo co?l as -Oemonstracõcs juntas. sob . ns. 3 e: 
·'t, solicitar ao Coni;res:so Nacional o credito de 25 :000$; · sUP:" • 
plementa1· á alludida consi:;naoão .da verba 16• .citada, . e u . 
de.• 2;; :000$, tambem suppleinenLar, pnr~ refor.oar a meneio-

. nnda cónsignação da alludida ,;erba 32º. . · · . . . . 
.:Vestes termos, submetto o as!:;umpto ::;.a exame. -do V . .. .E:s:. 
füo de Janeit•o. 3 · .d~ :hmilo de , rn20 . - - Alfr~do Pinto . 

r if'fr1'1 r1~· Jtelln. . . . . ., ... 
• •"'' 

D··m.1msfraçllo da t1JJpli11a(~!1V que t11ve u Cl'edito da 40:00()$, 
r.onsiqnado rz-0 n . ·16 do a1·t. 2•· da l?i n. 3.99f, qe S de ja-. ..;_ 
1iciro deste an?J.o, para ocr.orrm· a.s despe:::as com. o 1ia~ ... 

, 11ame,2to de vencimento.\· neste exercicfo aos officW.es e· .. 
µ r aças que se i·efol'mare1n ou já refol'mados. e .que nifo .. 

.. •:stc.iam non1-inalm1mte m.encion(ldn.~ nn. tribell<1 d~ 'iP.f <>r,.. 
·mad.os:;i rfo Brf!](l(/a Pof.iciál. · · . ~ · 

··'· 
nt)cum~nlo <lc .. de.speza - Discriminação da~ ... despei7.a.s :' 

Aviso n . 331. dP "19 de .iáneiro -fk 
1920: 

, ..... .. 

· Pngamento ao ~1a.ior .. Sebastião de ·· Almeida 
Cardeal, r eformado por decreto de 17 de 
~ezerilbro . d~ 191~ _. . .. '. . . . ._.'.·"··•r· · 

. . . ,. 
. ! 
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SE$S.i\o E~r 5 1'.>B Jt;NRO OE 1921} 

Avis{) n.
1 

HO, de 26 <le ,iane!ró de. 
1920; . 

:Pagamento ao capitão medico Dr . . Joaquim 
Augusto Tanajura. reformado por . de
cret.0 de 1.7 <:l.e dezembro .. de 1919 .•. . •. . -

A~ n. 821, de 18 <le fevereiro <le 
1920: 

Pa-gamento ao tenente-coronel -chefe -do ·Ser
viço de Saude Dr. ·.Albert.o de Campos 
Gou1art, reformado por· decreto de i 1 de 
fevereiro de 1920 . • .••........••.. ~ .. 

·Aviso 'il. 835,· de 19 <le fev~reiro de 
1920: 

J•a;:unento ao eabo . d~ :3Squadra Rozendo T :
' norio, reforma.do por _decreto de ti . <l<'< 

·fevereiro de 1920 . . : •. . ~ .•.. . .... .... . · 

Aviso n. 88·~. -de 2:1. de fevereiro de 
i920: . 

Pagamente ao coronel Dorme.vil da Silva 
· Porto', reformadõ por decreto de 4 de fe-

vereiro de 19~0 . ~ . . ...... . ...... .. 

. · A vis.o n. 888. de ·2 t de feverriro de 
1920: 

Pagamento ao capitão Napoleão Gonçalves 
Guttemberg, reformado por -dooreto <i-c 3· 
dl> · de~embro de 1919. . . . . . . . . • • . • • . . . 

Aviso n . 1.114. dP ti de março de 
1920: • • 

Pagamento· ao soldado Manoel Ferreira C!a 
Silva, l'E>iormallo por decreto de i 9 de fe
v~rciro <le 19~0 . ... ;' .. .. ....••••....•. 

:\viso· n. ; . ·: ?7. rl~ 5 dC< mo.r{)o <li' 
1920: . 

Pagamento ae ;síoldado Gim" Mor-0ira· Fagun
des, reformado por decreto de 21 de ja.
nr.iiro d.e t920 : .... . •... , .......•..•... 

Aviso n. :l. 533, de 29 rl~ março d11 
1920: 

Quantia m:mrlada -entregar ao pagador da bri
garia capitii,., . :"\rtbur Soares, para paga
mento a 'diver.~os· inferiores ~ praças no . 
:t• semestre de 1920, ., . . ·, . ..... ·.: .• . . ;,. 

9:376$551' 

1 :848$000 

63ii$00Cl 

:!30S436 



C(rnara aos Depctaaos - lm!J'esso em 22/06/2015 12:09- Página 4 ae 24 

.. . 

120 ANNAES DA CAM.o\R.~ 

A vi.so n. · 1. 705, _ de 8 de abril de 
1920: 

Qua.nlia mandada entregar ao mesmo official, 
' para pagamento · a.té 30 de junho vin

douro ao soldado .Tosé Alves Cabral, re
formado por decreto de 3f · de marco de 
1920; . . ....... - . ........ . . ... ..... . 

Aviso n.· i .788, de i2. de abrH de 
1920: 

Idem para pagamento até 30 de junho de 1920 
ao soldado · Arthur de Jesus, reformado 
por decreto . de 7 de abril deste anno ... . 

Saldo do et>edito votado .. . ........ . 

Total 4io credito votado .... .•.. .. . 

184$000 

· 170$000 

29$094 

40:000$00.0 

· Primeira Secção da Directoria de Contabilidade do. Mi
nisterio da Justiça e Negocios Interiores, 26 de maio de 1920. 
- Epiphanio Martins, 3° official. 

Visto. - Pereira Junior, director da secção . Visto. -
Rodrigues Barbosa, direetor geral. 

Demonstração da n.ppli c'ação que teve o credito de 40:000$, 
consionado no n. sg do art. 2º da lei n. 3.991, de !1ãe ja
neiro de.~te anno, TJara. occorrer !is despezas com o f)aga
mento de 1Jencime11tos neste exercício ao!J <Of(iciaes a 
prai;as que se reformarem ou ió. ref <Yrmados que não este
jam. nominal.mente m.encfonado.~ na ta.bella de ~efanna
r!n.-..,, do Onrrw rli: R11m.bei1•ri1; • · 

Dnr.umflnl.o <l<' dMpm;a---Di~crimin:ii;iio das despezas-Impor
tancia 

Aviso n. 269, de f5 de daneiro . de 
i.920: 

Pnr.mmento, de · .lnnch·o n abril,. ao tenente
oor'ônP.1 C:i.rloo AugustO Bue'nio Ormerod. 
reformado pm· decreto de 24 de dezem-
bro d~ 1919 .. . . · . . ...........••........ 

Aviso n. 7 48, de · 12 de fevereiro de 
1920 : - . 

, .. f plha de pa~me~t.o a_ praças reformadas, ·no 
mez de Jane1ro , .. .. ; .: .. _. .. . · .......... . 

. . 

3:3921000 
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SESSÃO' EM 5 DE JUNRO DE i 920 

Aviso n. 1.,202, de 9 de março de. 
i920: 

Pagamento, até 3Q de junho,, da differença 
entre as importancias votadas para os se
i;undos tenentes José Alves Nogueira, 
Candict'o Feliciano .da Gosta e 'Affonso 
Hen.rique de Araujo Saragoça e a quan
.tia de 3 :397$578 a que tem· direito o pri
m~iro e a quantia de 3 :214$578 que com
pete a cada um dos outros ..• . . .... .... . 

1 Aviso ·n. t . 558, de 29 de março de 
1920: 

Folha nP, pagamento a praças reformadas, re-
lativa ao mez de fevereiro .. .. . . .. ..... . 

Aviso n~ 1..777, de 10 de _abril de 
:1920: 

Idem, idem, concernente a março .... ... .. · . . . 

.A viso n . L 951, de 24 de abril de 
1920: 

Pagamento, de maio e junho, ao tenente-co
rcnel Carlos Augusto Bueno Orm.erod . . . 

~\viso, n. 2.302, de '12 de 'abril de 
i.026: ' 

]:'olha de pagamento a ,praças reformadas, no 
m~z de ab-:ril . . .. .. . .. . ...... .. ........ . 

Avi5IO n. 2-. .138, de 22 dE: ma.'io de 
192<l: 

Pagamento. em julho, de differenca de Yenoi
men~O$, no-s termQs :su'pra menoibnados, 
ao;. segundos fí,nentes José Alves 'Noguei
ra, Cnndido :b'.:'-liciano da Costa. e- Affonso 
Hem·iqt.1r• de J\r.11· •. !o Sat;agoç.a ......•.• 

Avi~o n . 2. 439, de 22 de màio de 
rn20: 

Pagamento, em julho, ao tenente-c.01'onel Car-
los Augi1slo · Buenp Ormerod . .... . .... . . 

.. ilt 

2:516$067 

l'.!4$11 4 

' 57$846 

1:696$000 

5:>$980 

·1'f9$3•i3 

S4?$000 . 
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'.:\.i.·íso n. 2J1<J{\. de 22 de ni&iiG de 
1920: 

Pagamento ao segundo tenenLc Ludovico cor
deiro do Nasciment-0. reformado por de
creto de 2i de .marc.o deste anno, desde 
e"sa data até ..30 de ,junho •..........• , . ~69$5iZ 

Saido · do credito votado • . . .. . . . . .. . -33$287 
------1 

. Total do credito votado. . . . . . . . . . . . :10 :000$000 
-----:;; 

Primeira secção da Directoria de Contabilidade do Mioi 
dsterio da Justiça e Negocios Interiore~ 26 de maio de 1920.: 
-- Epiplw.nio Mm·ti:ns, 3º official . .;.....":. Rodrigues Baraosa. dire..; 
ctor gC'T'aL vi>:to. - Pf>Peira h~nio;•, riire~tor da seer.ão .. 

Dem.onstpação da dei;peza (1. SCI' feito. até :J-J ele dezem.bro ae 
1.920, co·rn o pagamento a ~·elorrrw.d-Os da ·B1-i{Jada Policial, 
r: ·para o qual é necessmio_ o e-redito de 25:000$, siipple
mentar á consil]naçâo do n. ·J6, do art. 2º da lei n. ~.994;, 
de 5 rle janeiro deste anno, <<Pam as- o{fi.ciaes e praça& 
que se 1•eforma1'em üu já -reformo.dos e que não estejam' 
nominalmente ?nP.nciomido.~» ·M. tabeU.a de «Refo1'1no.dos-;;, 
do ·mesma brigada. 

XatureL:a da despezà - Importancia 

. Paru. pagamento a diversos inferiores e praças 
no 2y semestre de 1S20 .•.•.• : .•.. _ ..•.. 3 :i58$522 

,,..-. 

Para. pagamento. n-0 2º semest1·c, ao ;;oldad(l 
José Alves ·cabral ............... ~ •.... 

Para paga1nento ao -;,oldado Arthur de Jesus, uo 
2° seinestre . • . ......... ; ......••..•.. 

Para pagamento ao. soldado João Domingos da 
Silva. reformado por decreto de 7 de abril 
de 1.92ú. a partir de~sa data ........... .. 

?ara pagamento ao sõldado Ga.Idino Marcolino 
d?. Lyra, ,..eformado -oor decreto de 7 dP 
abril de 1920, a pari ir dessa da.ta. . ..•••.. 

Ptlra pagamento ao soldado Manoel Nicack1 
Dantas; reformado por decreto dl' 5 do 

-, corrente • , •..... , _ . ~ ........ , . , ....... . 

'IGtal da despezn _::rpurada -ate 31 de dezembro. 
Saido éxistente nn consigna.cão .... _ ....... . 

- ·. 
{!68$900 

:l68$0íl{T 

5 :5·10842:! 
29$59J; 
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Ci-cdito necessa!.'io. Pat'íl pagamento da despeza 
aµurada • - _ - •. - •. - - - . . - •.. - . . • • . • . . • • ;) : 490$S~S 

UrP.dito ncce::isario para pagamento de venci-
mentos provenientes de reformas que .vc-

.. nham a ser "concedi.das. até 3:l de dezembro. 19 :;)09$1 n 
'!'<1tal do credito neQ~sario para. as despezas ai:« 

:11 de dezembro destr anno _............ 25:000$00(} 

fmporta (\Sta demoastraçã°". cm 2.5 :000$000. 

Pl'imcir~ secção d~ Directoria de Contaibilidadc do ~fi
ni:;:terio da Justiça e Negocios Interiores, 26 de maio de 1920 . 

. - Epiphanio 1Jfflrtíns, 3" oíficiaL Visto. - Perei'J'a Jun.ü:n•, 
dirert,<)r :d" .<>1?ceão. - ROlb-i.gues Rarbo$a., directoi:- g~rnI. 

Dcmc .. iisti'ação dü. despeza a .sei' .feita. até 3f de . de-:.enibrü de 
·f.920, com o p11.qamen.to a ref1Ji'mL1dM, do Corpo de Bombci-

~· ·. ~·os, a para o ou.al é neccssiario o <:t;redito Sltpplementmr d r? 
35:00();'), á consi{Jnação da n. 32,..llo art 2º dii l ei n. 3 . 99( 
de 5 de janP:i:ro deste anno, «Para os. offw.ia.es e Jl1'aça,.c; 
1]'1tç se 1·~ro~·m(l1•eni. 01.L. iá reformatÜJs. e que não estejam. 
nomino:bnente mencimwd-OS7> nn. tn.nelln. di! <rR.cfn'l'madr..<:r. 
do mesm.n Corpo-. 

~alurcía da dcspczii. - Importancia 

\ ' •'ncimcntos ao tenente-coronel Ca.1·Jos Augusli1 
Bueno Ormérod, no.'l mezcs de agosto a dr
wml,ro de i'fl20 • . . . . ..• ; .....••.•..... 

H:1g-amento ás pra1;a:; i'cformadas. ll03 meze::; d,; 
maio a dezembro de '1920 .............. . 

1 )ifferênçn de vcncim1mtos ao~ 2•• tenenif:!s Josf 
AlvNi Nogueira. Candido Feliciano d:i Costa 
·~ Affonso Henrique de Aro.üjo Saragoça, 
no~ metes de ngo;;l.o n de:wmbro del'lto anno 

\.'Pncimnntos ao ;; ·~ 1enimte Ludovico Cordeiro 
do Na~r-imcnto . • • • . ............ .. ... . 

'.rota! da dcs !)c7.a apurada at/: 31 de dezembro. 
Saldo existént.n na consignação . .... .. . .... . . 

Credito uecessario para pagamento da despeza 
.apurada. . . .- . .. . ................. . 

:.!:096$71!:"1 

1 :608807::.' 

8:575$475 
33$28':' 

8 :5428·188 
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ANNAES !>A CAMAR...\-

Crf•dito necessario para. pagamento da despeza 
co:m vencimentos provenientes d"e reformas 
que venham a ser concedidas· "até. 31 . de . 
dezembro deMe anno ......... . : .... _ ... ·. 

Total d.o credito· necessario para as despezas até 
3-1 de dezembro deste anno ............ . 

Importa esta demonstração em · 25 : 000$00-0 . 
.... 

16:45i~SU 

25:000SOüO 

Primeira secção di.. Directoria de Contaibilidade do Mt
ni..terio da Just.iça e Negocios Intcri ore;:;, 26 de maio de i 920 . 
- Epiphanio Martins; 3~ · official. Visto. - Perefra .Tun.ior, 
director de secção . ...:._ Rocfriyues Barboso, director geral. 

. A' Commissão de Finanças. 
Telegrainmas : 
Via:nna, ·2 junbio Presidente. !Gamara Deputados 

Rio ...:... Affirmo V.. Ex. Camai."a deste município acha-se so
lida.ria governo coronel .i\"estoi' Gomes. Saudações . - :btanot?l 
Yieiro. P·imentel, presidente Camara Municip;ü. · - Inteirada.: 
·· Santa . Cruz, 4 ju.i.bo - Presidente. Gamara Deputados ~ 
Rio - Reina eomp!e.ta paz neste municipio, mil"• 
deraes, e.~taduaes .e municipaes ·franca re1avôes coronel Nes
tor Gomes. Sauda<;ões. Riacho. 3-6-920. - José {Jar1.os Pe
r.eira Gn.bi1'oba, procurador RepUblica. ·-.José Pertrira de B01·-

. cellos, conector esfarlual. - .Toaq1dm. Mattos Pimentel, VicP.-. 
Presidente .Camara. - Manóel Goru;f1b;es Viefra. agente Co-r 
reio. - Jnaf]u.im Pe1·eira DuMte Ca.sirniro. - Coronel 10•7.o 
San.t·iaao de Mufrade, capataz do r>orto. - Inteirada. 

RegueI"imcnl.o : 
De Alfredo J..opcs da Costa Moreira, propondo-se. a faz~r 

diversos melhoramenlos I!a cidace do Rio de Janeiro, sob con
di1;ões qnP estabelece. - A's Commissücs de Obra5 Puhlicas 
e Viaçüo P- de Finanças. 

B5o surr.es&ivament.e lidas e . vão a irnp-rimir as segu ínt.es 

REDACCÕES 

Rcr'..nc1:1io fi.no1.· rfo irrojecto n. 700, de .494!1, que abre o 1!7'1?dit<> 
rfe :i :noo.s. para. pa(1omento r#f? n.111d11 rfo c11t.w a tfwf?r.~ns 
.''1-11. Depu.talfotr · · · · 

O Cnngrl'SSC\ Nacional resolve: 
Arfr;o i.micn . E' o T'residentfl r.a R"puhlicn unt.orizadn n 

abrir. pelo !llin i$f.~rio da Justka e N'P.~orios Tnt.f'rior<'R, o í'rn
dit.n dr 5 :nons. rnppll'm.enl ar á ve1·ba 9º do :irt. 2" da 1 ri 01' 
ç.arnenlari:J. Yig-ente em ~ 919, para occorrer .. ao pagamento cl r-
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SESSÃO EM 5 DE :fUNllO DE· 1920 

ajudas de cm.to a que teeni- direitc, no e~erciCio <le· ~~H1, o~ 
Deputados Carlos Maximiliano Per eira · dO"s Santos, .Jtisé Ro
berto Leite Penteado, André Gustavo Paulo de Fronti.n. Raul 
Barroso e AJranio de .M('.llo Franco; revógadas as disposições 
cin eontrario . 

. Sala das Commissões, 5 de Junho de 1920. - Monteiro de 
Souza.· - José Alves .. - Pedro C01'Têa . 

N. i8 - 1920 

Redaeção final &() projecto n. 645, de ili/9, que concede me
lhoria de 1·efonna aos voluntarios de. . Patria José Jouqnirn 
Gonçâlves e Manoel Adolpho dos Santos 

O Çongresso Nacional resolve: 
Art. 1 . º E' concedida a melhoria ce reforma., no posto de 

3° sargento, de accõrdo com a tabella C da lei n. 2.290, de 
13 ·de dez~mbi·o de 1910, ao anspecada graduado, soldado Y O
luntario . da Patria José Joaquim Gonçalves, inutilizado pal'a 
o servico d.o ~xercilo em oonsequen~ia dé ferimentos recebidos 
em combate. · 

Art .. 2.º E' igualmente concedida melhoria de reforma no 
posto de sa~·gento ajudante. com direito aos vencimentos rela
tivos a essa ~raduacão, de accórdo com a tabella C da . lei 
n .. 2.290, de 13 de dezembro de 1910, ao voluntario da Patria 
Manoel Adolpho dos Santos . 

Ar&. 3." Re•oga.m-·:::e as disposiçõr.s em contrario. · 
Sala das Commissões, 5 de junho de 1920. - Mcmteiro de 

Souza. - José Al'ves. - .Pedro Gorréa. 

O Sr. Prêsidente - Está finda a leitura do expediente . . 

O Sr. Rodrigues Machado - Em pouoas palavras, St. 
Presidente, venhv apresentar o s·~g-uint.e pro.iecto a esta dis
Linct.a asse111bléa: (L dl 

· .Tendo '[)roi!ura-do, 'ha pouco ten1po, $laber o prazo da ter
minação da :;2rantia de Juros r.m uma estrado. õo Estado .. 

. que aqui pallidamente i·epresento (não apr.iodos) , fiquei ao 
par das decisões do Governo nr~~se assumpto; de modo que à 
imblicação do aviso n. /3. do :.:.r . Ministro da Viação l-0go me 

'. Ceriu a attcn<;.ão . · . ' 
Todo!'- :;a.hem <IU•! 11 rcgim1_m de r,.-arantia ctie juros, insti

tuído, no louvavel in1.nito de beneficiar os capitac!i emprega
dos no dcsP.nvolvimento elo paiz, não deu o resultado que 
~ra. de esperar, accarretande>, ao· contrario; grave~ compro
missos ao Thcsonro. pelo que foi abolido·. 

Em 1901, o Sr-. Ministro · da Viação baixou uma por~ia, 
em que procurava regularizar a maneira de calcular os juros 
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.-!t:vtd1Js a csS(ls 1::mprezas, ~· portar iri, que vigoro~ até 1~13 •. 
quando, sendo Ministro da Vi.ação >. o nosso illustre, honra<lo e 
escrupuloso coltega, reprentante do ·Rio Grande do Sul, Sr. 
:Pt". _Barbosa Gosça.lves, foi revogada pelo :o:;eguinte, que, pl'l* 
~-ua, m iportancia, pe.Io liceuça para l~r : . . . 

/. 

· «Consideran~o que, cm face da leg·islação vige11te 
sl)bre conce::1são ele garant.ia de juros aos · caDitaes em
pregados na construcção de estradas de ferro, s'c~ ve;
l"ifica :. 16

, constituir a fiani;a. do Estado meio .d-e evitar 
prejn izo::: ár. ernprezas as quaes são obrigadas a. demons
trar a possibilidade de obterem uma renda -liquida de 
·t % (art. 1º, § 1º .. da lei n. 2 . -150. <lé 24 de setem
bro ·de 187-3); 2°, não poder a. garantia oohcedida ex
ceàer o prazo d'e 30 annos (ibidem), e isto eomo con
diçfio fundamentai para a wncessão; . - -
. · Considerando que, 'findo o prazo de 30 annos, fica 
o 'Estado desobrigado do compromisso assumido; 

Considerando que o mencionado praii:o ideve ser 
contado na maneira usual e corrente, nã.o se juslifi
eando,- portanto o emprego àe. formulas t.e.ndentcs a / 

· dilat.al...:o, .S<l:b o . funÇamen{o de que os primeiros pa
~menlt.o!õ siio e.ffect.uados sobre fra:cr;ões 1':io capUa 1 
rJefinltivo, emquànto e;:te não se constitue; · · 

Considerando que semelhante funda)nento é err~-
n~o; porquanto durante a···eonstrucção das obras, a ga
:rOiltlia de ,i uros é paga sobre as quantias antorizada,.
pelo Governo e rccolhicras a estabelecimento~ bancarios 
para serem empregadas á medida que forem ner.essa
rfas e só rfapois ·de definitivamente eonstituido o ca
\lit.o.l .; qu~ se tornam devidos os jur.os sobre :i sua 

· L(1talidadé: · · 
Considerando. pois, que o prazo àe 30 arin.•s c.ieYn 

C·Ornt<;ar a ser calculado a parfü~ dlJ primeiro pai;a;;: 
mente• realizado dos jur .)S devidos, contando-si dáhi 
pGt' dc~n!.e .:;P.ssenta semt~SlrP.s: 

Resolve declarar sem effeit.o n. portm·ia deste mini
nil'lerio óe i 1 ee novombro de 1901 e dctefrninar que 
para. :l cont.agm elo -prazo da garanlia dé> juros a que 
o Go.verno estiver obrigado ~ejam observadas as ·.regra~ 
constantes d.o prcse~l-0 acto. 

Rio de Janeiro, ·9 de a~osf.o de 1913, 92° da Inde· 
nendencfa e 25• da Republica. - José Bm•bosa GO'l'l-
··nhres ~ · ' 
. (Diario O{ficia.l rle i.2 de :i.gost.o dé 1913.)» 

Esta port.atfa, naturalmente, p.1·ovocou prot.esl.o::; , das· em
p1•ezas por ella . attingidas, os quaes foram insistent.c~. repc-

. 'tidos, de parte da Great Southern do Rio Grande do 8u!. 
vhito qu~ P,l'<). em primeiro logar attingi~a. terminando a . suu 
r.>a:r~htia_ de juro~ nsi anno. de 1913. V:a!:1as :ezes r9~ur1·e~1' ao · 
•l\hruster1n <h V1açao: sendo sua petiçao JndP.fl'r1'1~ , vmcto.-
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po1·ém, finalrueuLc, a. ohl.er tfuc seu easo \'ü::>"·:' ;,.\lbmet-id•J a 
arbiitramcnto, como previa um.a. Ja:; clau.:;uias do l'.ontract,..?. 

O· resultado do arbitra.monto foi fa.vorawl <! companhia. 
O J.\Ilinistro da Viação dns~a época, Sr. Tava.100 de Lyra, na 
mensagem que submctfü1 n. e5ta G~sa, o p~~dido do r.reciiío 
necessa.rio para inàcmniza~· a empréza alludi.:la. llislorion " 
facto, frisãndo o ~e:;uinte : . 

e.e\ companhia concessionaria. nàlt :;e cont'ormando co111 
Lal solução, i;cm reclamando, .repetida$ ver.:~$, con~;:-a e!ln quf' 
foi sempre mantida, at~ que, por portaria de 0 ue agosto de 
i913, meu antecessor declarou sem ·effeito a .de 11 de no
vembro de '1901, que indicava a formula a. ser adop(.a(la para 
1~ontagem do prazo da garantia de juros a que o Oovcr:rro · es
t.ivesso obrigado e determinou- n<W3$ regràs a screin seg-ui{ja;; 
D.o assumpto. , 

Em consequcncia disso, por despacho de 3 Jo; 11ov~.m1b1·1.: . 
de ma, foj alterada para. 30 de junho <le HH3 (l, data <lt' 5 
ele maio. · 

A companhia concessionaria.. c:nlre'Lanto, 1!11\.r•nr.b1 qu;· 
por mais tempo ainda se .. esLondia ::i. responsabilida{l·~ assu"
mida. pelo Governo e appellou, finalmente, pa.ra o arbitr~-
mento, nos .termos da· clausula XL do seu contracto. · 

Embora t.ivcsse indeferido, ·por duas vezes, es~a, preien
Qão, · resolvi clepois ·atten<lel-a em vista do parec~;_· do Sr. 
consulwr geral da Republica, etc.:) · 
· A sentC!l%l. arbitraL que foi favoravel :í companhia liti -
~ante, veiu M _conhecimento desta Casa pela ;;eguinte mc.n-'- . 
sri.gem: - -

Srs. Membros do Congresso Nacional - Tenho a honra. 
. âe submetter ú vossa esclarecida conside.ração . o assumpto 
" .;onstant.e da exposição que me foiàpresentada pelo Sr. Mi-: 
nistro da Viação e· Obras Publicas acerca de. necessidade de 
ser aberto áqirclls ministeric· o. credito de ~98 :957$365, ouro. 
destinado a completar o pagamen!-0 da garantia de .imos df'
:vida á Brazil Grcat Southcm Rail~·ay Company. 

. ,.,; 
Rio de Janeiro, 6. de dezembro dP 1916, 95° da Indépen-

:Geneia e 2s~ da Republica. . -
\VENCESLAU RR.'\Z P. GOMES. 

St•. Prúsidentc da Republica. - Est.e ministerio, em de:;
uacho de 15 de· junho de 19f0, havia fi,;:ado a data de 5 de 
maio de 1913 para terminai;:ão da garantia de 6 o/'o ao anno. 
assegurada, por decreto n.-· 8.312, de 19 de novembro 
de 1881, á construcção da Estrada do Ferro de Quarahim a 
Itaqui, baseando-se nQ facto de ter sido essa garantia conce
dida por 30 annos, e haverem sido approvadcs os respectivo" 
estudos em 5 de ma.io de 1883. · 

A compnnhia concessiona.ria, não se conJonnando ·com tal 
solução. vem reclamandc, repetidas vezes, contra ella, que 
foi sempre mantida; até o,ue, por portar~a de 9 de agost.o 
<.k rnq, meu anfo!)J?-sso.i: declarou sem effe1to a de H de no-
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vumL1·0 de J Uül, lJUC indicava a formula a ser adopta.da. parn 
a unnlagem do prazo da garantia de juros a que o Governo 
l!i:iUvúljSO obl'igado e determinou novas regTas a serem se-
i;u ida8 no assumpto. · 

Em coa.sequencia disso, por despacho de 3 de novembro 
1k! W14, foi alterada para 30 de junho de 1913 a data de 
r, 1.fo mailJo. 

A companhia concessionaria, entretanto, e~tendia que por 
maiti Lcmpo ainda se estendia a responsabilidade assumida 
pêlo Governo e appellou, finalmente, para o arbitramento, 
1111,; l.t!rmos t.la clausula XL do seu contracto. 

Em~ora tivesse indeferido, por. duas vezes, ·ess:>. preten
i,:il.o, resolvi depois attendel-a em vista do pare..,~r do Sr •. 
uonsultor geral da Republica. · , 

Proferiram, pois, os Srs. arbitros .o laudo unanime junto 
por cópia e que homologuei e •em virtude do qual é reco
nhecido á reclamantee .o direito ao pagamento de E 92.466-2-3 
ou sejam 821 :83~$80'8, ouro, a. contar do 1" semestre de 1913 
e a terminar mo 1" de 1917. · 

·Na v'erba ori.;amentaria para o exercic..•io de 19::1.3 foi in
uluida a dotação de ~ôQ :000$, ouro,· que comporta' o paga
menlo da ga.ran~ia de Juros c~rresp-0ndlente ao 1" e tº ::iemes
tl:'e8 do dito a.nno, :uo tot.al de f:: 36. '32í-15-1i, ou 322 ;881$•aa, 
ou1·0. Nos exercicios seguintes, porém, nenhuma quantia foi 
votada para tal fim; de onde a necessidade de ser solicitada 
ao Congresso NacíonaJ a competente autorização pru:a a aber· · 
Luro. a 1~::.tc~ rn]nie.<~rio do credito de t~98 :957$365, ouro; cqui
valenLe a ±: 56. 138-ô..,4. destinad'O .a . completar o pagamento 
t.il!vido áquella compa.Dhia, ·.;Brasil "Great Southern nailwa·Y. 
Gompany, L.imitedi~ e 

Rio de JaneirQ, 6 de uezemliro ue 191.ô, 95º da Indepeu
u<Jne>ia e 28º, da· Republica. ·.-. Auausto Tava:1'es de Lyra. 

\ 
Decisão dos at·bitro~ -:,... . O desaccàl'do entre o Governo íl 

a. Brasil Great Southem Ra.ilway Company, Limitecl, sobre, 
1i interpretacão dias clausulas segunoa e quinta do contracto 
l\Utorizado pelo decreto Ji. 8. 312, de dezenove de novemlm:i 
dn mll ottoceutó:;: e oitenta e um, que nos cumpre i•esolvei:, 
com força ·obrigatoria para ambat> .as ·pártes e sem recurso, 
llOS termos do compromisso por nóti assignado em 13 do cor
rente mez. refere-se exclusivamEonte· a.o modo de·· c'Ontar u 
prazo c.onfraclua.l da garantia1 de juros, constante do mesmo 
l"ontracto, e oonseque;n·íemente; . á determinação 'da época em 
que <l'eve cessar a responsabilidade do E~.a.clo pela me~roa 
~nrantia; sustentando o Governo que o referldo prazo de trrnti1 
ünrn.os deve começar a ser calculado a· partir do primeiro pa-, 
gamcnto realizado dos jur.os devidos, .cl)ntando-se dabi l!Ol' 
detinle sessenta semestsl'.es, quaesquer· que sejam a~ quru.ll.ia:-; 
dei;peudidaií' pela oompanhía e a época em que !) foram. e 

. reeJamando esta <JUE.> o calculo dos juros corresponl.lent~s ã 
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ü:!aliJ.a.~ !e .do eu:l)itai gnrn.nLido seja feito .ue conformidade 
1~nm a riín·t :i.rin do ::\lrn.istcrio da \'i:ição. de 11 "de novembro de 
HlO:I, por fórma a. ser-lhe de\'idamente asse~raclo o paga
menLo <los jurós cor·respond!ente:; :í tolalidade do seu capital 
durante scssenla semestres. 'fendo estudacfo com a devida 
altenção aquellas clausulas cont.ractuaes, e tomando em C'Qn
úderação os ·elementos de factos fornecidos pelo processo que 
uos foi presente, e acceitos pelas. partes, é nossa convicção, 
e por isso decidimos: 1" que o ,p razo de 30 ·annos, estabele-· 
cído no c ontrac-to, deve ser contaâo separ.adiamezíte em reiação 
n. cad·a; deposi to· de$de a; data em que foi effectuacto. acharuio
~e. por issq,. o . Gover no. obrigado á ga~ant.ia dos jliros éorres-· 
~ondentes a cada um durante sesenta semestres; 2º, que a 
resposabilidade da União pela, garantia cite juros, concedida. á. 
<'ümpanhia pe!o mencionado contracto, c-essou ou deve cessar 
nas épocas constantes do quadro seguinte, ertj relação ás quan- . 
tias nelle meneie.nadas: · -

Semestre em que foi . !Capital deposi~a~o1 Juros correspondentes 
feito o 9eposit.o . em ~ _ em :S . 

. , ' ~ . 

2" semestre de ! 883 • • . . 
:1.0 semestJe. de.J88~ ••• • 
2º semestre de 188~ ... ~ 
iº semestre de 1885 •. :: 
2° ~mestre de i885 •.. • _ 
1• semestre de ! 886 ..•. 
2° .seméStre .. de 1886. . . . .. 
:1.0 semestre de ! 887 ••• • 
20 semestre de !887 .... , 

Ultimo , semestre · da ga
ran~ em relaGão· e 
cada parcella . do ca
pi~l depositado. 

1.0 semesti:e de i9:1.3 •• •• 
2° semestre de i 913 ••• . 
:f. 0 st1mestr e de :191 4. - . ;. 
2• s!?.mestre de :1. 9i4 .. .. 
i º semestre.de :1.9! 5 •••• 
:.?º.Semestre de :19i5,. . ~ . 
:!.ºsemestre de i9i6 •.•• 
20 semestre de.1916 • ." . • 
:1° sem&"tre de !9:1'7 •••• 

G.caVol.Il 

-... 
i39.973- 9- 5 

94;&22-rn- 7 
29.895-1.9- 5 
1.379-!2- 8 

83.510- ;.>~ i 
57 .. 782-!2- 9 

236. 974- 3- 4 
20.231-1 8~ 4 

i .523- 3-H 

Semestres 

'" 

1° de 1\H3 
2° de 19!3 
iº de 19:14 

· 2" de :19i4 
i º de :19i5 · 
2°.de :l9i5 
iª de i9i6 
2• de 'i9i6 
1° de 1.9ii 

*· :l.J.2:- 4.;. i 
2.838- :1.3- 8 

8~!"6-17:.. 7 
{1.f- 7- 9 

2 . 505.:: õ-·'.2 
2 .033- 9- 7 
7 .109- 4- () 

607- 2...,. 9 ' 
4lH.3-H 

Totat em f; dos juros 
gár a.ntidos em cada 
um dos semestres de 

. t9f3 a.o iº de 19:1.7 
• 

· 20~2so- o- o 
. 16 . 077-15-H 
. :1.3 .239- ·2- 3• . 

: {2.342- 4- 8 
12.300-16-H . 

9. 795-:f.O-. 9 
7.762~ i - 2 

652-iõ: 8 
4-5-:f.3-ii 
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.Deb:amos de mencionar neste quadro as datas~· precisas 
•·m qilc os deposites se fizeram por não. constarem do pro
cesso; mª"s como a liquidação da gar antia de juros se faz por . 
semestres, e a ccinpanhia recebeu, durante a construcção. da 
estrada,· o juro integral dos semestres, em que os depo~itos 
se fizeram, entendemos que a determinação da época em que 
cessou ou deve ressar a respons...:Oilidade da União deveria 
tambem ser calculada por semestres, e assim o decidimos e 
fizemos. · A interpretacão · das clausulas . contractuaes em 
questão, que adaptamos, conforma-se ·essencialmente com. a 
orientação d_o actual Governo, expressa em r.ecentes nevações 
·e consolidaçõ~s de contractos ferrc-viarios, onde clausulas . 
. identicas se encontravam; e decorre naturalmente da propria 
lettra do contracto. Com. ei.;,'eito, pela citada clausula II do 
decreto n. S.312, de 19 de novembro de i8S1, o:'Estado deve 
á éompanhía a ·garantia dos jur os annua.es. de 6 %, so,bre o 
capital que for fixado e reconhecido pelo Governo como ne
cessario e sufficiente á . c·onstruccão de todas as . obras . da es
trada. etc., :;i.té ·ao maxiino de seis mil contes (Rs. 6.000: 000$) . 
E no § fº da mesma clausula estipula-se que o dito 'capital 

·· · · garantidd -será determ_inado á vista do . orçarqento fundado nos 
plan..Q!i .e mais desenhos 'de caracter geral, documentes e re
quisitos necessarios -á . execução de todos os tra,balhos. Da 
combin~cão destes dispositivo$ resulta a conclusão irrefra
gavel <le que <O .Jl:stado garantiu á companhia o juro de 6 % 
sobre fa<.io ó capital por elle fixado, déntro d() -!_imite. maximo, 
,como necessarib · ·e sW'ficiente para as obras de conoossão. 
Ora, tendo .. o Governo fixado e.sse . capital na quantia , de 
6. 000 :000$, á companhia füeontestavelmente cabe o direito 

· de haver a. ·garantia correspondente :· a tod0 .elle, durante: o ' 
prazo de trinta: annos, o EJUe, alíás, só poderá consegui.r'-se; 
ne> · systema Jlcs depositos parcellares, . marcando-se a da.ta 
inicial daquelle ·prazo, separadamente, _ -para cada um delles; 

· porquanlo, . si o prazo.· de ·trinta annos comecass~ a decorrer 
desde a data do. prU:neiro deposito, ·não poderia a compqnhia 
gcsar por· aquelle· prazo da garantia de júros de todo 6 -capital 
fixado pelo ·Governo; nos termos da citada. cla"Q.sula II, visto 
ser-IJie prohibído deposita.r , desde . logo todo esse eap.i.~ (§ 1 º, 
2ª parte, da clausula .. V). · ·· 

A contagem do prazo da garan.tia, a partir- do- primeiro 
deposito ou do primeirci pagamento, não é,_ pois, acceitav.e:t, 
por co)lduzir · á negação do direito . expressa~ente eoriferí.d,<>.- á 
companhia pela clausu.la II do seu contracto; que lhe gar~nte 
. os juros de 6 % ·ao anuo sobre todo o · capital que· for·". fixa.do 
e reconhecida como necessario e sufficiente- para todas as oQras 
eia estr.ada de: f~ro, durante trinta _ annos. ·A clausula quinta · 
do- ccntracto não . modifica; nem contraria :o princípiô fúnda
meptal ·d.a GOncessão, e:s;pressamente firmado na -clausula se
gµuda; pois o seu unico fim é regular os depositos do capital 
e ·a f 6rm.a de pagamento dos juros devidos, qUer durante a 
construcçãc, quer . depois de aberta a estrada ao trafego . E 
sendo este, clararpente, o fim desta. clausulat n;o :R-OçJl_ª' 56 

-~ ..... -

., . 
: . . 
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st:ss.~o EM 5 DE JwNHO ng 1920 ili 
. 

!ntencão das partes. ao assignarem o contracto, attribuir-lhe 
ç effeito de modificar a clausula segunda, por ella.s anlerior
mente acceita, e na qual bem explicit amente se affirmou que 
a garantia de jures concedida ·pelo Governo durante o prazo 
de trinta annos cobria tgdo o capit.a.l pelo proprio Governo 
fixado em face do orçamento respectivo. Foram estas as prin
cipaes razões que ncs levaram â. conviccão de que as duvidas 
:-ubmettidas ao nosso julgamento deviam ser resolvidas pela 
fórma que acima fica indicada e que conslitue a nossa de
cisão . 

. Rio, de Janeiro, 24 de novembro .de 1916. - Olegario Dias · 
111.acíel. - .Dr. Antonio José Teixeira de Abreu. · · 

Confere. - An tonio Sívenson. 

l\iini~terio da Viação e Obras Publicas - Di:rectoria Ge
ral de Contabilidade - 1• seccão - Aviso n. 34 - Rio de 
Janeiro? 9 de dezembro de 1916; . . · , · 

Sr". 1" Secretario da. Camara dos Depotados - Tenho a 
honra de transmittir-vos a inclusa mensagem dO"-. Sr. Presi
dente da. R~publica acerca da necessidade da, abertura a estE!' 
ministeric do cr edito de 498 :95i$365. ouro, deslinado a com~ 
Pletar · o pagamento da garantia de juros devida á BrazU 
Grca:t Eouthern . Railway Company, Liruíted. · . · 

Saude e fraterni.dade. - A. 1'.avares · áe Lyra. 
. Isso -explica perfeitai:liente: a io.sístenda da .CQmpanbia1 

porquanto outras ~onsegu.1ram o que se lhe negava. . 
A despeito de , taes exc,epcões. a portari.a do nosso honrado 

collega Sr . . Dr. aBrbosa ·Gon(}alves continuou e. cont.inúa em 
vigor. · · 

Agora:, porém, o aviso, a que me referi em começo, do _ 
Sr. Dr. Pire!' do Rio, diz o seguinte : . 

«A contagem uo prazo L!a garantia, de accõrdo com 
. . a portaria de- 9 de agosto de 1913,. r;ião é, porém, accei
. tavel. · porque conduz á ·negação do direito · expressa

mente conferido à companhia pela clausula XXX, do 
decreto n . iO . i21, de 15 de dezembro de i88S, que 
··garante. <is juros de 6 o/o, ao .an:go~ sobre todo o . capitaL 
fb:a.do e recónhecido como . necessario ·e sufficiente 
para todas as o?ras · da . e~trada de· ferro, ~urante 30 
· annos, e assim ficou dec1d1do pelo I_audo arb1tral qe 2.t 
de novembro de i91Q, proferido em relacão á Estt'ada. 
de \ F errC1 Central de Quarabim a Itaquy, d~ que é 
concessionaria a Brasil Great Soutbern RailwaY. Com-

- p any, L imited. do qual junto vos envio uma eópiu. 

conclúe mandando applicár a: doutrina do laudo arbitràl, 
não ~ó a Macahé, como, pelo aviso seguinte, n .. 74. a toçl.as. as 
estradas de r1nc é concessioriar ia a I~eopoldina. Railwar . 
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, ANNAES DA CA'.MARA · 

O SR. PAULO DE FRONTE'\ - Foi . um. faÚo ··de perfeita jus
tiça, produzido de ~ccôrdo com a opinião já manifestada neste 
caso pelo Club de ~Egenharia. · . 

o SR. RODRIGUES 1iACB.WO - Quanto ao parecer. igno-
rava-lhe a existencia. '. . . . ; . 

Do meu ponto de vistà, · acho que o nobre Deputado está 
equivocado, porque a lei de 1873 . , . 

O SR. P AULO DE FRoNTIN - Absolutamente não e~tou. 
equivócádo; V. E;<. é qµe· está . 

o SR. RODRIGUES MACHADO - ••• s e refere "ao capital e 
· prazo de 30 annos ... · ' 

O SR. PAui.o DE FnoNTIN -"" Sim, é de cada parcellá 'ém
pregada. 

O SR. RODRIGUES MA.CRAPO . _..:. Pelo capi .al empregado e , 
pelo prazo. · . . · · · · 

O Sa. PAULÓ · !lE. F~oNTm ~ Sim, senhor, e peki ' prazo; 
mas .o capital n~o é .empregado totalmente, de uma ·só vez; 
é empregado por partes, f. o prazo de 30 annos é fixo em cada 
parte. ·- . l 

· · - · O. SR. RoDRJGUES MACHADO - Neste caso chega-se ào sé
guinte~resultado: empresas ha, . como a concessionario do. To
cantins; que . obteve essa concessão pelo decdeto de 1890 . · 

Ra, portanto, .trinta atinos, de»endo terminar agora o 
prazo da ,garantia de juros; entretanto, ainda -teria esta rega
lia, . duranfo outros trinta annos, sobre o capital que lhe ti-
vesse sido creditado o anno passado. . ·- · · · ·· 

o SR.. PAULO DE FRON'l'lN ._::.. Naturalmente, si ~sse capital 
foi, de faeto, empregado <i anno passado; do contrario, teria 
esta paI'cella apenas um anno de garantia.· de juros. 

0 SR. RODRIGUES MACHADO - Então, seria úm nunca 
acabar! 1 · 

. · :Agot"a, sob o ponto de vista, do Thesou1'0; basta dizer qUe 
essa estrada, ha trrílta annos em· construcção, recebe' duzentos 
e tantos contos, ouro, aiUlualmente, tendo apenas 80 kilome
tros constru_idos .' · ·· · · · · 

O SR. PAULO .DE Fl\ONTIN - ·Ahi está o engano de V. Ex.: 
ninguem sustenta que teri~am de continuar a ser p~gos ess~ · 
duzentos e tantos contos, s1 ·se referem a todo o capital apph- . 
cado; apenas tem de ser sl;ltisf~ita a i;ar?-n.ti~ relativa ás q~o
tas applica<las nos annos ulteriores ao m1c10 da eonstrucçao, · 
a.té se completar o pe-riodo de garantia de cada parcella. 

o SR. RODRIGUES MACHADO - Nem estou dizendo que o 
pagamento tenha de- ,se~ reíe~ente..: á quantia total; "o . que. 
affirmo é que mesmo a . rnterpretaçao a. que V. Ex. allude é 
contra · o espirito da lei. 
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o Sa. PAULO .DE FR.ONTIN - Não ha tal; V. Ex. sabe que. 
sendo a lei muito antiga, de 1873, até ha bem pou~o tempo 
nenhuma duvida existiu quanto a : ser adoptada. a interpreta
ção que dou : 

O Sn. RoDRtGUES MACHADO - ExiSte a portaria do i1lus
tre Sr. Barbosa Gonçalves, actualmente nosso collega de Ca
mara. 

. 1 . 

O SR. PAULO DE FRONTIN - E ' a excepcão que se aponta: . 
s .. ~x. foi mal inf~rmado e proferiu uma decisão injusta. 

o Stt. 1',ooRIGuES MACHADO - As considerações em , que 
esse acto se funda são logicas; cheias de bom senso e aca1J.!.e
Iadores dos interesses do Thesouro . 

Basta considerar o seguinte: no caso concreto que moti
vou tudo isSC\ ,de 1913 a 1917, época que o laudo arbitral fi
xou para a terminação da garantia, u~a empreza com o ca-
pital de 6.000:000$, .r~ebeu mais 821 :000$, ouro! . 

·O SR.'. PAuLo DE FR.oNTrN .;__ R ecebeu. porque a garantia é 
mantida por trinta. annos. 

O SR. RoDRIGlJES MACHADO - E' precisamênte o que 11,le 
parece antagonico ao espírito da lei. 

O SR. PAULO DE FRONTIN - Peço .ª palavra. 
: o SR. RoÓRIGTJES M . .\cRADo - Não podia éstar na intencão 

do · lelrislador de então dar um prazo de. trinta A.nnos, assim 
indefiniõo, póde-se dizer, sobre ~ada. pareella, que nem se 
saberia:- quando ia ser empregada. 

O Sl\. PAULO DE F ROY:t'IN ..:_Nada existe de indefini.do : o 
prazo de garantia., })ara cada quota de cap;tal app~1cado, 
dura trint.a. annos; agora,. dar · a uma : p~rcepa garantia du
rante trinta annos, a outra durante qumze e a outra durante 
um, é que seria aosurdo. . 

O SR. Ronruaur.s ·MACHADO - O procede!' a que o . dis
tincto, Deputado se r efere t eria. além de outras. a grande des
vantagem rle trazer difficuldades ás reP.arUções . encnrregadas 
d? tomada de contas dessas companhias ... 

O Sn. P11.UL0 DE FRO'NTIN - Não apoiado; não ha quem 
não .Saiba fazer isso. · 

· ·o Sa. RoDRtGUF.s 
1
M.11.cHADO - ••. porque o í'unccionariü 

de tal incumbido pndja se. esquecer, por ;ixemplo, de dAduzir 
do total uma parcella, cujo prazo de garantia .iá estivesse 
findo. · - · 

O SR, PAULO DE FnoNTIN - Ah! Esquecer, ... Então ... 
tambem poderia ter igual esquecimento quanto ao prazo re-
ferente ao total do t-apital. . . .. · 

O Sr.. RooRIOUES. MAOHAI>O - A ouestão primorditd, em 
todo c~so, é a relativa ao intuito d~ !eglslador ~e 1873, 
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O SR. P,\t.TLO ov. FRn!'l'l'!~ - De ·tS"í3 até 191.3, isto é, du
~~~Rte quarP.nta annos, todas as interpretações a esse respeit.u 
foram accórdes. . 
- o s~. RoDR!GUSS 1\-l~CHADO - Porque póde. se l1izer que 

nao t.ermmara arnd_a o prazo de izarantia de jnro~ dessas em
prezas; só então é · que podia ser sus_citada. a duvida. 

O Sn. PAULO DE FHo~tN ·- Só houve divergencla na ·in-
terpretação dada :pelo mustre Sr. :earbosa Gonçalves . . 
• 1 . -

o sn_ . RP~l\IG:UES }.!ACHADO - Inteq:ii:eLação que está 
em vigor. · 

O Sa. 'P:\t.'LO DE FP.O:"'T'IN ~ Não estâ, mesmo porque nos 
novos contractos não -fui mant'ida. . . . . 

O Sn. RooRIGues llfACHADO- Tambein não foi revogada. 
o Sn.. P.~u'LO OE FmJ.'i1 .N - Uma portaria póde ~er revo

gada por outro !;lcto dq Ministro; 11&0 carece de decreto es-
pécia!. - · ."" · . ·- · · 

O SR. Roo!\IGt.~s -MAr.RADO - Ju.i:;tame~te . par-a- que o 
caso fique ('/ucidado, trmixe-o eu ao Congresso. Querendo 
põr a cava lleit'o tiP. excepções, a favor de tae~ ou riua-cs em
prezas, · essa. portaria, que. jnlgo, a · todos os t:tulos, · merece-

. dora de ser s.ust.e~t~da, expedida pelo npsso digno cpllei;-a Sr-. 
Barbosr. Gonçah·e$, formulei. projecto de lei intetprela.tivo da 
de 1~73, uníca e e){clus~vamente com· o intuito de acautelar 
os interesses do Thesouro . 

O SR. PArJW DB FnoNTT.'< - Si o projeoto m!3.ntém a. por-· 
tari~, consagra uma ;njustica. · 

" O S.!i. P.nnl\lC:iüRS MM:RADo - O que se procura é di.mi
·µ:uir os encargos do érario nacional . 

. o SR. PA1ri..o n-E FnosTIN - Mas isgo não deve ser con
seguido di>ixanc!o~sP. <lP pngar o que é d~vido, e por uma ver-
cladeir~ fórma. de desrespeito aos contractos. · 

O SI\. ·nonR.TGUF.B MACRAOO - Aoni. é uma qnr.sf.iio de 
interpr!>ta~ão. e entendo one o M:nisf.ro não podia adopfar 
uma deci.~ão Nmlraria no 'I'hesourn. assim maill ou menos à 
la le(llire; e foi para cMmar a attenção sobre o ponto, quo f\u 
'trouxe o ài;.sumpto á tribuna. . -

O gn, PA~õl.o DE FRO~'l'TN .- O qne, aliás. penso q11c foi 
de tona 

1
a cvnveniencia, para. deixal-o devidamente csc1arc-

c1do. · . 
O ~R.. Romnmms M.\CHAOO - Folgo .muito em que ·fique 

compl1>tamcmte esclareci ido, mas acho que o . ponto de visf.:i 
verdacteiro na questão é este: o les-islador de 18i3 não podia 
ter . em mP.nte que dizendo: «Pelo prazo de 30 annos~ islc 
fosse sophfsmado, assim como no cà.o:n que acabo de eilar dr 
estr~da. do Tocantins~ cu.io prazo .de 31} annos terminâ agora 
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~ pela interpretação do Sr. Minist.ro ainda. ficar~ com direito 
a. receber os ,iuros du!'ante 30 annos sobre o capital que, por
ventura, lhe tenha sido e-reditado de 1919 para qá. 

Desse modo, as emprezas não teem interesse a1gum em 
terminar a consf.rucção da estrada para obter lucr o. 

São argumentos contra o regímen da ga_rantia de · juros. 
O SR. P.wLO DE Fn~-...Tl'~ - O facto a que V - E:t. allude 

prC1vém dos prazos concedidos e não da fixação do quantum 
da garanti.a. de 'juros, nem da dura.cão desta. 

0 -- Sn. R OPIHGUES MACE:ADO - Mas as estradas teem con
seguido sempre prorogar;ões de prazo. 

O SR. PAULO DR Fuom.rn - Os governos é que d_ão as pro
rogaÇões. Não deem se entenderem que não devem dar. 

O Sh. RoDRWUES · MAcR . .\DO - O meu -intuito, em todo C> · 
caso, foi o de chamar para o assumpto a. attenção da Camara e, 
sobretudo, do honrado Sr . Presidente da Republica, a cujo 
governo julgo prestar um serviço, etnhora pequeno, trazendo 
a materia para a tribuna parlamentàr. (JJiuito bem; muito 
b<'tn.) 

Vem a Mesa e é lido o seguinte 

PROJ'ECTO 

O Congresso Nacional ·resolve; 
Art. 1.º Para o efl'eíto da contagem do tempo da ga

rantia de ,iuros o período a que se refei-e o § t. • do art. f 0 

da lei n ._ 2. ~50, de Z4 de setembro de 1873, começa ~ partir 
do recebim,ento pelas em:prezas beneficiaua~ por ess3. me
dida dCI primPiro semestre dos Juros dcvid•Js . 

Art. 2.º O GovP.rno fnrá publicar uma relação de todas 
a!' emprezns. que. g:osam deste favor, 1"om a data da termi
nação da .garíl.nti:L de juros. 

Art. 3.º Revogam-se as disposicões em contrnrio. 
Sj\.la das sessões, 5 de junho de 1920. - Rodrigues Ma-

chado. · . 

O Sr. Preflidente - O projecto fica sobre a ;i:iesa at~ 
111tcrior dlllibcracão . 

O Sr. Paulo de Frontin ( •) -'-- Sr .. Presidente, não pre
Ll'nd í a nb.~olu1 nml)nl.o lnmnr pnrle nesta dist:fü)Üo; nem ti
JJhn conlrncimento dr. que o debate víria a se!' travado. mas, 
corno é uma questão inlcrcss:!n~e. qur, .ii tem :.;ida assumpto 
do exame de comrw,Lrmcías, que se pronunciaram a respeito 
cm notavel discussão havida no Cluh d o Engenharia, sou 

. . 
( · ) Est-l' rfücur.so não foi revist<? p~lo orador. . 
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o.brigado a. l 'esponder ao il1ustrc repre~entante do Jlaranhão, 
que acaba de formular um projecto, mostr ando que não tem 

. razão alguma S. Ex. no que· lhe parece ser de justiça e que 
realmente é uma grande injustir;.a commetida em relaç.ão ás 
companhias co.ncessionarias de garantias de juros . 

O SR, RoDRIG'UEs MACHADO ~ ~jio apoiado : , 
O SR. PAULO DE FRONTIN - Qualquer que ·seja a estrada 

de ferro, no regiroen ~a garantia de juros, sá . ha cjous pro
cessos: ou deposita integralmente o capital, e, nestas con
dições, o j~ro com~a a sei- recebido sobre o total imµie
diatamente e, :p.ortanto, só póde durar 30 ·annos o .pagamento, 
ou o Governo 'vae successivamente approva.ndo os estudos e 
a cada · trecho autoriza. o lcvantament.o da quantia corres
pondente. · 

. · O capital leyantado só o póde 'ser por meio de empres
timos feitos eom· amortização calculada e essa amortização 
geralmente é em 30 annos. . · ' 

Assim, não póde dei:t:mr de haver garantia de juros so"bre 
ca<la uma <las iparcellas, a .contar da data da autorizção do em- ~ · 
prego do capital, co:t:n o prazo de 310 annos. 

E' exactamente a interpretaçã·o que decorre da lei .de 
f873, cujo objectivo foi i'acilita.r· a obtenção <le capital e prin
cipalm.ente de capit~es que _sejam !l}vantados em paizes es
trangeiros, pol'que nao os conseguimos para estradas de ferro 
sinão em condições muito especiacs no Brasil. Nunca pode
ria ser intencão do legislador marcnr 30 annos a contar da 
data inicial, salva a hypothcsc em que · o Governo cons.~n
'tisse, que fosse de começo levantado o capital todo. e não é 
o que em regra so t.em dado. 

Tomemos um exemplo. 
\.~'ão vou ao caso da osL1•ada. a Que se referiu o illustre 

.representant.c, mns a um outro. muito preci -,r>. e que é o da 
S. Paulo-Rio Grande. · 

Comecou nssa via i'crrca a su:i. c.onstruccão de Ponta 
Grossa pnrn o lado norl.e, nt(>: It.araré, e, p:~ra o lado· sul, até 
·Marcollinn Hnmo11, l'in Uru~a:v, onde ti.nha de se Jignr com a 
'Auxili ait'c. 

Essa r.ompanhío. ni'í.o foi autorizada. a levantar inicial
mllnto a t.nl.nlidnde dCl l\npil.111. Esso se realizou· para os di
vorsos trechoH guccossivoi+. Foi, port.anto; gradativamente que 
aR ('(Ull.ntias !le obtivernm ~ <lcRclc o momento cm que> se effe
ctuav.a o omprest.imo os\,ran;:;ni1·0 para alcancar esse capital, -o 
que l.inha Jogar cm dataH divflrsas e com prazo de amortiz:i.
CJiiO dotcrminado, E', port.anLo, garantindo .iuros <lo capital assim 
obt.ido, não seria possivel que uma estrada que foi atacada 
cm 1800. mas levantou capitaes creio que até i90-5 ou 1906, 
quer di;;er· appr.oximndamente 15 annos depois, obtives~e as · 
ultimas parceiias que se já encontram com metade do prazo 
decorri'do. 

A' amortização 'teria de ser muito mais alta e . mesmo 
.frequeatemente impossibilitada a · operação. 
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o SR. RODRIGUES MACHADO - Mas póde haver a ga
rantia da propcia explorac,ão -Oa estrada, independentemente 
da ga!'antia de juros. 

O SR. PAuLo DE FRO?:TIN - A garantia da explo.racão da 
estrada não resolve o problema. A lei de 1873 previu que a. 
g-urantia só -põdia. ser dada quan<:lo se tivesse a probabilidade 
de 3 . a 4 % -de juros. mas quando se tivesse essa probabili
dade. · 

Sabemos que essas .probabilidades infelizmente não fo
ram sP.mpre. realizadas. mas, me.sino nue o fossem, os em
prestimos deviam ser amortizados: dentro do mesmo periodo 
dos 30 a.nnos. E ainda uMa· consider-ação: é que no periodo da 
construcção não ha renda; unia estrada de ferro não se 
con-stroe dando' renda. 

. O SR. HoDRIGUEs 1\i'i.CHADo. - A garan.tia <los Juros é para 
isso. 

O -sR •. PAULO DE FRONTIN - A garantia dos juros é de 30 
annos contados· da oe.casião em que a companhia faz o de
posito. A compantia está autorizada a levantar um milhão 
de esterlin-0s, que é depositado na Delegacia do Thesouro em 
Londres, e; <lessa -O.ata em deante é que · se pagam os juros 
sobre. essa quantia. - -

Ora, ·esses emí!)r-estimos - sãq feitos contan.do-se não só 
c0m os juros, como co·m a amortização e como o Governo 
não póde dar -sinão de 6 % em .geral, essas obrigaçõeS sã'o 
emitt,idas a juro inferior, de iT %. afim de poder haver uma 
quota. destina'da a amortiz'a.ção dentTO do prazo do empres-
timo. . 

. Não· ha, portanto, razão alguma para que seja mantida 
a doutrina do aviso de f9f.S. 

O acto d:o Sr. 'Ministro da. Viação, P'enso eu, sobre ser 
justo. legal, está positivamente dent.ro de todas as praxes se
guidas em estradas de ferro. (Jfaito bem; m1tito bem.) 

O Sr. Presídente - Acham..;se sobre a mesa dous reque
rimentos que vão ser lidos. 

São snccessiYamente lidos, apoiados e postos em dis
russão os seguin~es: 

REQUERrM:ENTOS 

N. 1 

Re.queiro 'lU<', por intrrmP.dio da . Mesa da ·Camara, se
.i:i.m solicitadas ao Poder Executivo. as seguintes informa
ções: 

a) si ri>quere-ram promoç.ão a officiar.s de 2" classe da 
reserva. do Exer<:if.o <l.e fft linha os seguintes officiaes do 
Tiro 7: Floriano Escobar. Nicolau 'Cavino, Leon B.oiteu::c, Lufa 
Caínargo de Brito, Franc.isc.o Sarmento Marques, Agenor Ce-
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.zai- de Barroi::, Confucio Abdon. Arifileu Tei::;;:eira Pinto e Fe-
1ippe de Souza; 

O) si ao baixar o deerelo legislativo n. 3 .352, de 3 de 
.outubro ele i 9'17, os rcferi<los officiaes se :::.chavam, . desde · 
ôous annos antes, pelo menos, no exercicio de suas funcções; 

e) si oR r e feridos officiacs tomaram pai·ti~ em manobras 
e si foram, ~m qualqu er temp(i, chamndos . . pela autoridade 
competente para auxiliarem a manutenção da ordem publica; 

d) si, à vista dó requerimento pelos mesI!}ôs apresentado, 
foi-lhe.s appl iGado o disposto na lettra g, do art. 13. do r e
.gularnento qno baixou com o 'de.~rcto n .' 12. 923, de 20 . de 
marco dt. rn:ts; ··. . . . .. 

e) no caso negativo, em que se baseou o Governo pa.ra. 
negai· a promo('.úo requerida. 

Sala ~as sessões, 1! de junho de i 920. - Vicente Pira
oibe. 

N ' <) . ~ 
Requeiro que, por intermedio da l\fesa da C~ma.ra, ~e

jilm · solicitada~ ao Po'der Executivo, as seguintes· informa
t;~es: 

a) si o opr,rario do Arsenal de Marinha ~far·cianô de 
Freitas, incorporado. em virtude dE» sorteio, á 3" companhia 

' de: metralh adora~. t em sido aboria.àas as dla rias, de accôrdo 
Mrn a · lei ; · . 

1 b) qua1. a cfata do offfoio .em que foi communicado a in~ 
corp!)fação d:lqnelle sorteado; . 
. cr qu!l.l a data .. em que o refet:ido sorteado foi dado cmnn 
~liminado do r.orpo de · op~rarios do Ars_enal de ].\farinha. 

· Sala das SP.t'\sões, 5 de junho de 1920 . _..;_ Vicanté Pfrii-
~ibe. . 

l?.ncerraàit .a discussão · dos r equerimentos ns. 1 e 2 e 
adiada à. votadio. · 

o ·Sr. Presidente - Não ha mais oradores · inscriptos. Si 
mais nenhum dos 8rs. Deputados quer usar d:i palavra na 
hura destinada a.o expe<liente, vae- se passar á ordem · do dia. 
(Pausa.) 

Comparecem mais os Srs. · Costa Re~o. Monteiro de 
~ouza, Antonio Nog-ucira. Souza Ca.slro. Bento '.\liranda., 
r.unha Mach.arlo. Ap:ri ppino Az1wedo, Frederic:o Bori;cs, Nn.la.
Hcio Co.mboim. ·Alfredo dr, Ma:rn, Hodrigue~ Dorin, Ca~tro 
P.ebello. João Manr:al)eira. t=:-r>abrn. Filho . .Jo;:.ç'.· 1\laria, Vicent<.> 
Piragibo. Il.amiro Braga. ~fatia Mach ado. Antel'o Bot elho, Jo
~ino de Aruujo. Alaor Prata . Ferreira Brag-a, Alhorto Sa.r 
n1ento, Manoel Villaboim. Luiz Bartholomeu. GotnC'rrindo 
Bibas. e-Mar~nl Escobat· (27) .. · 

D.ei:xa.m de coinparecer os ~rs . Felix Pachecc. Andrade 
Bezerra:; Aqnibal Toledo, Ephigenio de ~allcs. Abel Chermont. 
Jus~iniano de Serpa, Chermont de Mirandu, P rado Lopes, Her-
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C·!1lnno Parga, . Luiz Domingues, Jo5é Barreto, João Cabt'al, 
HPr·miuio flarro$o, M a1·rnho de Andrade :li o reira e.a Rocha, 
Thomaz Rod1·i3ues, 'J't.i maz A1~cioly, Thcmaz Caval•·anli Jl
óPfOnf:o Ail1:ino, Alberto 2\iarãnhão, Affonso Barat:l, ..;1 lon de 
Luc1·;~•\, João · Elysio, Baltbazar Pereira, Gonzaga Maranhão, 
Antcnü.o VicPn.te. }. t!H do Tavares, Gel'\'asio- Fiora·1:..ut• Ar
lÍ:>.lJ•• !3a.;t11>:, C~·1·nw =<r> Britto, Alex:a·1ci"1no _da · Reda 1 e
n:.·ra çi~ I.yra Jô:l'ilacio (r·imbra, Pedrv Ct· · rca, J;;t., ' " ~l1·l~o. 
M .~at!l .l'alnit•ira, t.t:·n, cuça ·Martins, .T< ão MPL'.~'?: ';:, ~.fall ::> ··I 
;o.1Jbre. J>ell t'(• Lago, Ol'ltvio ·l\fangabeir.1.. Lauro Y.i!1,; 13.'n ~. 
Pir('s de Carvalho, i\tar ío Herm~~~ Leoncio Galrão, üôaldino de 
A~sis. Pacheco "Mendes, Arlindo F ragoso, Alfredo Ruy, Ariindo 
Leone. 1\Iun::i: Sodré. RodriguP,s Lima. Eu!tCnio Tourinho, Ha
noel Monja!'djm, Ubaldo Ramalbl'lC, ·Heitor ele Souza, Ortavio 
da Rocha J\·Uranda, Az1m?m Furtado, Nicanor Na~cimr.nto, 
Sallos Filho, Aristirl!>s l oire, Norivat d~ Freitas, José Tolen
tjno, Azevedo 8odré, MarPdo Soares, Manod Reis, João Guima
r3e~ Themi!ltcelrs de Alme.ida. Buarque de Nazareth, Fnq.
ciscry Marconrles. Raul FP.rnandes. Mario de Paula, José Qon
~.alvcs. HP.rc11!:inn r.Psar, Aui:n1sto de Lima. Albertino brum
monrl, Ribeiro Junqneí ra, SiivP.ira Brum, Francisco Vallarlares, 
Antonio CarlGs, Emílio ,lr.rdim, Se.nná Fig.ueir!'do, José Boni
f1Lcic, Landul pho de Ma~alhães. Zoroasfro Alvarenga, Fran
cisco nro;;sane, JAimounicr Godofre.rlo . Frusf.o Ferraz. Moreira 
I1randã0, Haul Sá. Franr·istn. PaOlirllo, Waldomil'o de Maga-. 
lhães, Jaymn (fomes. Vaz e 1\rello. Houorat.o Alves, "C:lmillo 
Prates, Manorl Ful!!P.nclu, Mello Franco, Raul Cardoso, Salles 
Junior. Carlos Garcia, Barros Penteadc> . Cesar Veri;meiro, 
Ma.r<.'olino HarrP.to, Prudfmte de Moraes Filho. Veiga Miranda, 
Joiio de Farin, Sampaio Vida.l. Rorlrii:.'U<'~ Alves Filho, PPdro 
Costa, Arno!pbo Azevpd1\ Ramos Ca iarl·'\ Tullo .Tayme, S0ve
riano Marau<>s, Pereira Leite. Co~ta Marque~. Ottoni MaciP,l , 
AhQon Bapli!>~a. Prreir a de Ol!veira. Cel;:o Bayma. Alvaro Ba
ptisla, Evaristo Amaral. João Simplicio. A Jcid~s Maya, Nahuco 
de Gonvc~. FI OrPs da Cunha, Domingo:; .Mascarenhas e Bar -
bosa Gonçalves (128) . · 

0RDEM DO DIA 

O Sr. Presidente - A list.a da porta accusa a presem:.a 
de 82 Srs. Deputados. 

Não ha numero para se proceder á ·vota<:.ão da~ m:.iterias 
que se acham sobre n mesn e das constantes da ordem do dia .. 

Passa-se ás matcrías em discussão. 
Encel'rado em 2• discussão o artigo unico do projccto nu

mero 12, de 1920, abrindo o. credito especial d·e 2-l. :826$660, 
para. pa.gatnento a DD. C9nstança Vianna da Costa Franç.a, 
Imiza V'ianna da Costa Franca e outras. em virtude· de sen
tença judiciaria, ficando adiada a votação. 
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Encerrado ern 2" discussão o artigo unico do pl'ojecto nu
mero 13, de 1920, abríildo o credito especial de 5 :323$232, 
para pagamento a D. l\'Iaria de Almeida Martins Costa, em 
virtude de sentenoa judiciaria, ficando adiada a votação. 

Encerrado em 2"' discussão o artigo unico do projecto nu
mero 14, de 1920, abrindo .o credito especial de 80 :756$330. 
para pagamento a José Alves de Cerqµeira Cesar Filho. em 
virtude de sentença judiciaria, ficando adiada a vota.cão. · 

Encerrado em 2ª discussão o. artigo unico do projecto nu
mero 15, de 1920, aflrindo 9- credito especial de 21:749$999, 
para pagamento ao ex-juiz municipal do Acre bacharel Durval 
Castelb Branco, Jiranao adiada a votação. 

Encerrado em 2" discussão o artigo unico do projecto nu
mero , 16, de 1920, abrindo o credito -de 60 :000$,- para re
gularizar a escripturação das despezas ·com o, pagamento de 
obras urgentes . no In~ituto Oswaldo Cruz, ficando s.díada a 
votacão. -· 

Encerra-dos successiva.mente elT.' discussão unica os arts. :t• e 
2• <lo projecto n. 508, de 19i9, ·autorizando a cessão gratuita 
ao }~stado de Pernambµco de uma área de terreno para a con
strucção dos edificios O.o ';I'hesouro e·da Recebedoria estaduaes; 
com p~recer da Commissão de. Finanças, contrario ao ;pro
jecto e approvando o veto ·do Sr. Presidente da Republica 
(vide projecto n. 250 B, de 19f8), ficando adiada a·v~ta,ção, 

O Sr. Presidente - Esgotadas as materias ·em discussão, 
_vou levantar a sessão, designando para segunda-feira, 7 do cor-
rente, .a seguinte · 

ORDEM 00 DIA 

Votação dp parecer n. /18, de HJ1rn, indei'erindo o._l'eque
rimento <ie M.anoel Gonçalves de Souza, marinheiro, inva
lid!>, :P.edindo ser crnside:ado ~usico de 1· classe (~i~~~!s.~ 
umca), _ . _,, 1 j, •.. 1,,~,~ 

Votação do projecto n. 671, de 1911}, abrindo o ~:redito 
de 7 :43S$, para pagamento de despeza cc..n a acquisi-Oão de 
mobiliario para a 2• P:retoria ,Criminal (2ª discussão): 

Votação do projecto n. 12, de i920, abrindo 0- credito 
especial de 24':S26$~60, para pagamento a DD. Constança 
'Vianna da Costa França, Luiza Vianna da Costa Franca e 
outras,' em virtude de sentença. judiciaria (2~ discussão) ; 

Votação do projecto n. - 13, de· 192(), abrindo o credito , 
especial ae 5 :.323$232, para pagamento a. D. l\far1a de Al
meida Martins Costa, em virtude de sentença judicia.ria (2ª- _ 

- discussão) ; 
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Votação- do prójecto n. H, de '1920, abrindo o credito 
espec;ial de 80 :756$3130, para pa~amento a José Alves de Cer
queira -Cesar Filho, 1em virtude de sentença judiciaria (2~ 
discussão) ; · ' ; 

VotaçãO do projecto n. 15, de ·1920, abrindo o credito 
especial de 21: 7 49$999. para pagamento ao ex-juiz muni
cipal do Acre bacharel Durval Castello Branco (2n discussão); 

Votação -Oo projecto n. 16, -Oe 1920, abrindo o. credito 
de (30: 000$, para regularizar a · escripturação das despezas 
com o pagamento de olbras urgentes no Instituto Oswaldo Cruz 
c2~ discussão) ; -

"Votaç.ão do projecto n·. 500, de 1919, autorizando a cessão 
gratuita ao Estado de Pernambuco <le uma área de terren() 
:para a construccão tjos edificios do Thesouro e da Recebe
doria. estaduaes; com· parecer da Commissão de Finanças, 
contrario ao projecto e approvando o veto do Sr. Presidente 
da Republíca (vide projecto- n. • 250 B, de 19!8) (discUJSsão 
unica); • 

2~ <liscussão do proj ecto n. 693, -O.e 1!.~19, organizando a 
contabilidade publica; / 

3• discussão d-0 projecto n. 35-0, de 1.919, .approvando o 
acto mandando executar,. o contracto celebrado, em .12 de 

·março de 1919; pela directoria tlo. Collegio Militar de Porto 
Alegre, com João Ketger F.0 e outro; 

· 1· discussão do projecto n. 698. de 19i9, mandando equi
r>arar' os mecanicos navaes aos officiaes marinheiros. 

Lev!lnta-se a se::;ão ás 13 horas· e 55 minutos. (. 

., 

:!ô• SESSX0, EN! 7 DE JuNHO DÉ 1000 

RESIDENCL.\ DO ~R- BUENO . BRAND,ÃO, PRESIDE'.S'tB 

A's 13 horas procede-se á chamada, a que respondem,. 9S 
Srs. Bueno Brandão. Arthur· Collare~ Moreira, Andrade Be
zerra,. Juvenal Lamartine, Annibal Toledo,· Octa~ilio de A.l
buquerq1.1e, Costa Rego, :Porval Porto, Bento Miranda, José 
Barreto, Rodrigue!" Machado, 'Pires Rebello, Armando Bu~la
maqui, O:::orio de Paiva, Cunha Lima, Simeão Leal, Eduardo 
Tavares, Austregesilo, Aristardio Lopes. Luiz Sih·eira, Ro
drigues· Doria. !\fanoel Nobre., Lconcio Galrfio, Rnnl Alves, 
Uba.ldo füunalhete, Antonio Aguirr~. Heitor de Souza, Sam
paio Correa, Paulo de. Frontin, Mendes Tavares, Raul Bar
roso, Lengrnber Filho,'' Manol'.ll Reis. João Guimarães, .Tos6 df.• 

- ~ 
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Mon1es; Maurício de. Lscer·da, Augusío de Limo, Sl1lta ~f:l
chaúo, ItilieiJo Juuque1r&i, Amen!:u Lopes, u_'..tú:l. _fl,~ An
drade, Zoroastro Alvareng·a, Antero Bolelb.o, Mcrcu·a. Bran
dão, Manoel Fulgencio, Edgar<lo da Cunha, Carlos (?areia, Josá 
Roberto, Alberto .Sarmento, Eloy Chaves, Veiga Miranda, Pal
tr,aira. H.ipp er, José Lobo, João. de Faria, .Manoel Vi.ilab~1m, 
Carlos de C:unpos, Ayre.> da Silva, _Olegario Pint•> . .Pereira 
Leite, Lu.z Xa.,,ier, J oão 1-'ernetta, Eugenio Mü1h:r, : Alvaru 
.Baptisla, Evaristo Amaral, i\.ug-usto .Pestana, .tia::but<a bnn
çalves, Joaquim O.soi·io e Carlos l\luim,Jiano (68) . "" · 

Abre.-se a sessão. · · 

O Sr. Juvenal . Lamartine (2º Secretario) p:i;ocede á lei
tura da a1;la cm. sessao an~erior, a ·qual é, seni observações, 

. approvada. . . . . -· 

.• 

. . . 
· O Sr. Presidente - Passa-se á leitura do eX!)ediente, 

. -
·o Sr. Andrade Bezerra ( 1ª Secretario) procede· á -leitura 

rlo sesuil1te · ·· 

. EXPEDIEN:;rE 

Offieios: 
Cartor.io do !º Officio dÕ Jud.lcial e Notas da comarca de · 

t\Iar de Hespanha, aos 3 de junh{) de 1920 •... 
· Exmo. Sr.-De ordem do Exmo: Sr . Dr. :juiz de direito 

desta comarca, deferinoo requerimento do ad:vogado, Exmo. " 
Sr. Dr. João Maria de l'vliranda Manso, tenho a bonra de 
passar ás . mãos · de V .Ex. o voto de peiar .·pela morte do il
lustre brasileiro, Enno. Sr. Dr. Astolpho Dutra Nicacio, 
muito cedo roubado á Pa tria que t-:-nto- serviu e honrou. · 

Saude"e fraternidade. • 
Ex.mo. Sr. Coronel JuÜo Bueno Branciã'o, D.D. Presi

dente da Camara ~-ederal. - O escrivã.o, Francisco de Assis 
. Nogueira Pomido. · · · 

Estado de Minas Geraes -'- CÕmarca ·cte Mac- de Hespa
llha - Voto de vezar em audiencia de 1 de junho de 1920. 

A.o prlm.eiro dia do mez de junho de mil noveeentot> e 
viu.te, nesta cidade de Mar de . Hespanha, Estado de :M.'i.nas 
6e.t"a.es, · em audiencia ordinaria que, ás onze horas, no Pu-
1·um. raiiã o ro~retissimo juiz de direito, senhor doutor Joã.o 
_.\.l\-es de .Oliveira, aberta .e encerrada ao toque de campainha 
pelo' officia.l porteiro, Candido de Aguiar Tostes, presente, 
1mtre outros advogados e funccionarios auxiliares da justic.a, 
o advogad() doutor João .i\Iaria de i\Iiranda Manso, requ.ereu e 
o juiz â.eferiu $.e inserisse nos protocolos de a.udiencias o se-
gninte voto de pezar : · . . 

.. "Pela Sua parte e procurando interpretai" os s~ntimentos 
ger aes' desta comarca de Mar <.d~- HesQanha, requer . ao Mm.· 
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JUi:t u lançame.:llo nos Drol.ocolios de audiencias de um voto 
t!t• p r dfundo pe:.ar ·pelo pren'lalura •fallecimento, em Cata
~1~ar.es, do rlistinctissimo mlvogaúo e eminente pal'lamentar 
brasileiro, doutor Aslolpho .QuLra Nicacio, 'dii;uissirno repre
st:ntante do segundo distr icio eleitoral deste Es.taào de ~li-
11.a;: Ge-J:aes na Gamara Federal cios Senhores Deput.;;.dos, va
rão mustre que · em toLlo o pei·cur·so de sua vida, Súmpr e bri
llinnte, os mais a:ssig;nalndos serviços constantemente prestou 
ao municipio de Catag-uazes, de que era filho, ao EsLaclo d e 
;\Jinas Geraes e ú Repu.t;lica Brasileira, de cuj:) Carnara dos 
Deputados era insigne Presidente, e requer mais que, este 
'(·r ei io de homehagrn sej a commu n icado po~ of:ficio a Ex:ma.. 
iamilia do illustre cxtinc.to, ao ~residente do Estado e ao 
aetual Presidente da Carnara dos Deputados Federaes. ·Pelo 
juiz 'foi. deferido. e determinado que o escrh'ão do 1 º Ofl'icio 
fizesse as r.op-rnmni cações. E' o que se continha no voto de 
nezar inserido cm todos os . protocollos e pata aqui extensado 
na mesma data retro. Eu, Francisco de .Assis .Nogueira Pe
nido, escriviio, o escrevi e· assigno. - Francisco de .·L N; 
Penido. - Inteirada. Agradece-:;e. · ' 

Camara ~runicipal de Jaguary, Estado de Minas - Ja
.~uary, 3-1 de maio de 1920 - E:s:mo _ Coronel Julio Bueno 
Brandão, M. D. · Presitlenté da Camara Federal. 

Exmo-. Sr. - Em nome da · Camara Municipal de Ja
~uary .e ncf meu proprio, apresente a V. Ex .. eminente re
w·esc~tante deste cl.is~ricto, cumprimento e f elicitações. pela 
ruer~cida elcii;ão J)ara .Presidente da Camarn, Federal. . 

.Respeitosas saudações-. - O presidente da camara, Es
telita Escobar. - Inteirada . Agradece-se . 

. J.'elegrammas: 
· There~ina, 6 de junho - Presiàente Camara .. Deputados.:.._. 

Rio . ~· Communico a V. Ex. que a Gamara Leg-i.>lativa do 
Estado, inseriu na acta da sua sessão de hoje, um volo de pro- · 
fUlldo pezar pelo ful!ecimento do eminente Presidente de:>s'l 
Gamara, Sr. Dep.utado As~olpho Outra, suspendendo em se- . 
,:;uida seus traballlos e·m homenag;cm memoria iliustre extincto. 
Hcspe.ito.sa.s Saudações. - Thorna::. Rebello, presidente. - ln- . 
teirada. · -

'rh.e1·ezi11a, · 3 dCJ ,junho - Presidente Carnara Deputados 
- Rio - Trnho a honra de communicar a V. E~. que a 
C::imara Legi~laUva Est.adoal com a pr esença vinte dous Depu
tados, reronhcceu e proclamou unanimidado de votos Gover
nador E:l vice-i;overnador .do E::;tado, respec~ivamente Dr .. Toão 
Luiz Fencira e coronel Raymundo Borges da Silva. que scri\1) 
r:mpossados primeiro julho co1·rcnLe anno, paru o quatricnnio 
1f.20-HJ24. Hespcit.osa;:; $au<lações. - Thomaz Rebello, presi-
<.lcntQ Gam~::i. Legislativa. - lnt.eirada_ . 

'b-uarapary, . 4. de Junho - Presidente Camara Deputados 
,-.., Rio Formando ·maioria Camara Municipal reafirmamo::i 
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V. Ex. estarmôs solidarios com o Governo do coronel ?lil!stor 
Gomes, unico que reconhecemos legalmente eleito reco_nhe
cido empossado. Saudaçt'ies . __:_João Baptista Lima, v~ce-pre
sídente . -·Joaquim Casti-o, vereador. - Atfonso. Oruz, verea
dor. - .4.merico Boi~rgu.ignon. - Inteirada 

Therezh;ía, 3 ·de junho - Presidente . Garoara Deputados 
- Rio - Tenho a honra de .1:-Qmmuniear a· V. ·Ex. que a 
Camara Legislativa dest~ Estado elegeu cm sessão hoje, sua 
mesa permanente e commissões respectivas, parle mesa ficou 

.. constituida seguinte forma: presidente, Deputado Thom.az . Re
bello de Oliveira Castro; vice, Deputado Constancio de Carva
lho . e Souza; f• secre-tario, Simplicío de Sou4a Mendes; 2º sc-
cretario, Sr. Dr . .f\r thur :Furtado de Albuquerque Gavalcaute. 
R~speilosas .saudações. ~ Thomas Rebello de Oli'!J~ra Ca.stro 
p~esidente. ___, IIiteirada. · 

. Íl-!uquy, 5 <le junho ~ Presidente Camara Deputa~os -
Rio - Municipio inteira calma. Autoridades rouninpae.s ·esta
doaes· fun-c!{ão perfeita ordem. Manut.encão relação (':overno 
cor onel Nestor Gomes legalmente constituido. - Lttiz S.iano, 
prefeito municipal. - Inteirada . 

Alegre, 4 de junho - Presidente Gamara Deputa:uos - · 
Rio - Vereadores mt.nicipio Alegre eleitos reconhecido.; em
possados, legitimamente desde dia 25 maio, protestam perante; 
V. Ex. contra pretensa posse engendrada aqui dia ·-1° 0orrente 

.vi~ando duplicata Camar:a municipal affirma·mos novamente 
V. Ex. nossa solidariedade Governo le~al coronel Nestor ·G<J
mes, eleito unanimidá.<le pO\·o espirit-0-santerise_ Re~11ei.tó'i.as 
saudações. :.... Henrique Wanderl&iJ, presidente Camu:-a . ...:__ 
Dulcino Pinhe-iro, vice-presidente.· - Virgilio Aguiar. _,.·_4n
tonio José Souza.- Fila.delpho Li'nàember(J, vereadores, :
Inteirada. · i :. :·.-,d~ 

. São Pedro Itabapoana, 5 de junho - Presidente Camà.ra. 
Depu_tados __,Rio - ·!\ós, constituídos maiol1ia Gamara muni
eipal deste municipjo, confiantes nos altos seotimento5 demo
cracia VV . EExs. , pedimos amparar soberania vonta<ie, sobe
rania povo espirit.o- santense, r econhecido sagrado direito seu . 
legitimo presidente coronel Nestor Gomes, para honra princi
pio-a constitucionaes ameaçam ser conspurcados . Saudacões..
Olympfo Jfachado, vice-presidente. - Ja11me Mene~es. -
Qsca-r Mo·wra . - Joaquim Nicolau., vereadores. - Inkiràd_a· . . 

Requerimentos : 

De Antonio Aug-usto de Athayde, major refo1·mado do 
Exercito, pedindo melhoria de refor;:ria. .:._ A's Commissões 
de .Marinha e Goára e de Finanças. 

Dé Joaquim .Cafü:trato ·Leitão de Almeida, 2º tenente r e
formado do Exercito, pedindo reversão ao· serviço activo . -
A's Comroissõe·s de Marinha. e Guerra e de Finanças. . · 
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Sãc1 c.ui.: '·"~"iYrn'enli' 1ido'-' " ficam sobl'r. a mc"a at~ ul 
krior ~i~·lil:r!~.'~.;~~"to' ''~ .~P~n-int ;.~ -

O (;ongT~Si'O .\'adünal resolve: 
"\ri . Fi4.:;l.m riispen~éldos do concur:->0 o::; praticanL~ 

ck~ ·cundnt:k-r tfo lren~ da Estrada de J<'crro Ce.nt.ral do Brasü . 
..-\rt. · H.evo:;am-:>e a.~ disposições em contrar!o. 

•. Sala da:; sc>s.sões, ':. de junho ele 1920. - Mau.1·icio d<J Lli 
cerdo .. 

Justificaçâo 

· . Es;t. projcc:Lt> e:;l;í. .fustificado na · seguinl1; repre:sentàção 
dor; pralicaut.e;; de conductor de trem da Central do Brasil. en-
viado o mez i>as;,;ado ao Congresso: · 

«Ccni.ro Uniifo .. dos Empregados da Est.rada: de Ferro ·cen
tral do Bl'~fsil: 

E::rn10s. Srs~ mernbr~s do Congresso Nacional - Os 
abaixo assigna<lo:;, empregados da Estrada de Ferro Central 
do Brasil, ond•J exercem o_ cargo de praticantes de conductor 
<.le ttem. Yl' l'Jll, c:om pl'éYia venia de VV. EEx ., expõr o se
;;uinte :. 

<(\a acrniui;o t.rai;ã<> d(l. Ex.mo. Sr . Dr . Paulo de Ft·ontin', 
ctH 1_910, foram os ~1esmos requjsitados das diversas depen
denc1as eHl que serviam, para exercerem os cargos que ainda 
v1·esrmt.emenLe exercem._ 

Em l !H L ~·oram º"' serviços dessa estra.éla eemodetado:; 
11elo (J••t:r<'l.o 1i. 8 . 610, de 15 de mal'(;o do 19·U, encontran
do-os ,já no exercício de ~uas novas funcçües, e desempe
nhado-as ·a contento. o que alé a presont0 data se confirma, 
Jieb <:onser·vnç·ã.o dos rne ,mos n esses Jogares, 

(> ui:curso de tfl.(\ longo e:;paço . de tempo Il('~sas :funccões, 
a~ provas ttt'. capacidade para o •:!Xercicio desses cargos e n. 
Jlt'aíicn n<lqu ii-icta nestes ·J o anno.c; d1' effectivo exercido, a 
S<ltisfa1;ãn da:-; ( '.C\ igeneia;; inherenl.Cs rtO SeU cabal desempenho 
~. finalmcot.c. a conscfoncia da ju stiça da causa que pleítcam. 
sifo os molivos CJlH' no~ levam :llr'~ VV. EEx .. solicitando o pa
i r0cinio da nossa caus;i,. 

Entre º"' !>i~n~tarios dest<~ , Exmos. senhores, algun::; 
•·:-.:isle.m contand1> :30 amws cie serviço ti Na0ão, <' oulros, cm 
sua. maioria. ·eont.am mais de 15 annos. · 

Q1wr (1 · regulamp,nto que baixou com o decreto n. 8. 6:1.0, 
de 15 de ma1·1·0 de 1\l't L quer 0 que está em vigor, po1· .força 
do decretn n : 13.9!•0, de 25 de dezembro de 19Hl, exige o··· 
concurso para 0 ririm~iro cargo de titulado. 

c.-Tol. n 10 
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. _ Mas, não .serâ bastante o plenô desempenho dessàs fun
.:cçoes ~urante 10 annos para provar a habililaç-ão dos peti
c10na::-10s para o exercicio do cargo e isen.tal-os da .formali-
dade de um concurso'/ · · 

Que se ·exija de pessoas das quaes se ignore o preparo, e 
q!le a .P~r· dessa e~igencia outras. se façam para. conhecer a 

.vida c1v1l ~os candidatos, se compreheode, mas, para empre
gados que Já exercem ha um decennio . uma determinada fun-
oção, es::sa exigencia é· d ispensavel. . · 

Os peticionari.os, em sua totalidade,. teem substituido, du
rante mezes seguidos, funccionarios de cat"'goria superior..: e 
no desempenho dessa'd commí::.:sões · sempre .se houveram com 
o maximo criterio e· comp·eteneia. . . . · . 

·Não seria .pois ·demasiado que a esses · se dispensasse a 
formalidade do r.oncurso, attendendo-se a que no decurso de 
10 annos as admi~islrações que se teem succedido na Central 
do BrasiLnada por elles teem feito .. 
. A reforma de 1911, que podia tel-os beneficiado, nada. 
os auxiliou, e a de 1919 ainda mais uma vez os esqueceul . 

No P.nitanto, ambas daYam. ensejo para que .alguma. cousa 
se fizesse em ·pról dos peticionarias, mas são simples .ato

. mos que não -ha quem os ampare na incerteza em que 
vivem. · · · . 

Não se afigura. despropositada. a justa. pretencão que· 
e:;iperam obter- do esclarecido Congresso Nacional, votando 
uma .l".i que 03 isente dei concurso, ,attendendo ás razões an
teriormentl1 expendidas, e amparando-os como o esperam. · 

Os signalarios deste appello mais uma. vez patentearão 
que não é em vão que sa ~ollocam ao amparo do Poder Le
gislat.h•o do nosso paiz aspirações tão justas como a que 
apresentam neste pedido, confiantes de sua escla.recida jus-

. tiça. 
Tranquillos e conscios no apoio que certo encontrarão da 

parte de v"V. EEx., os signatarios tl\?Sle, entregam ás mãos 
de tão illmtres concidadãos a sorte detil.6 pedido, escudados 
na justiça da causa que esfa sob o julgamento dos dignos re
presP.ntantes da Naeão.>. . 

O Congresso Nacioruu resolve: 
Art. 1. a Fica relevada a prAst>ripção em que incorreu: o 

dirP.ilo de n. Delminda Maria di> Valle Caldas, viuva do te
ncnte-coronP.l do l':xnrcito, Antonio Tupy .Ferreira Ca~das, já 
fallecida, .afim de que suas filbas .Ott1tia Caldas Ramalho. 
J(lanna Tupy Caldas e Adautina Caldas Rodrigues, possam re
eebPor a· diff erenca do montepio e meio sôldo na iroportancia 
de 373$333 mensal, desde. 1 de outubro de 1897, <!ata da -rnort.e 
do mesmo official, em combate em Canudos, no Estado da 

.Bahia, a 31 de dezembM de 1908, que r.ão lhe foi Pª!r.l: por 
·ter sido julgada prescri15ta, e ficando o Governo autorizado 
·a abrir o necessario credito. 

Sala êas sessões, 7 de junho de 1920. """.""Evaristo A.mural. 
. . 
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Ju:tific~IIo 

D. Delminda Maria do Valle Calda~, vim-a do tenente
~orcnel do ·Exercito Antonio Tupy Feri t-ira Caldas, recebia 
desde a morte de seu marido, em combate em Canudos, a 1. 
de outubro de 1897, duzentos mil réis c'e mt>io soldo e mais 
duzt>nlo.s mil réis ce montepio, repartido .e~te, conjuntamente 
com suas filhas; porém, julgando""se prc:judíClada no ralrulo 
Çl! .má :.1'.·i•; ;,:-.:::;fio da lei f('ita· pelo 'l'llesouro, reclamou por di
versas vezes, não só ao Executivo, como ao Leõ-!islat1vu, vi:itO 
seu marido têr fallecido em comha{P., e enlend(!l' ·que devia 
ser applicada ás dispo:.ii:ões do art. 9º. do decreto n. tu::; A, 
de 9 -de setembro de 1SS<J. , · 

Pelo calculo feito pelo Tbesouro fil'ou a mesma preju
akada mensalmente em 373$333,. at~ que em t~vere1ro de 
·191'1, periindL' novament;:i ao Minislro da .Fazenda ~revi.;ão de 
seil procpsso de mõnlepio e meio soldo, ü 'l'l'ibunal di> Contas 
reconheceu s.eu direito, . àe a·ccôrdo com o a1't. 9", dt\ decreto 
n. 1_08 A, e. mandou p;igar-lhe a diffcrença acin1a referida, 
a partir de 1 de janeiro de 1909, isto é, ma.is 373$333 por 
1m1z, dei:iandn, porém; · de mandai• pae-1r· a diffcrença corre
t!POndente ao período de 1 de outubr-o ele f897 á ·31 de dP.
:r.embro de· 19'08, por ter sido julgado ptescripto,;,;pe!o mesmo 
Tribunal ele Contas. · · . 

Pede-se uma lei ret~vaÍ:ldo esta pre$<:ripção a exemplo elo 
que já foi feito para a viuva do general João Telles, qu~ tam
bettl estava em identicas condir:.ões, tendo rel'lamad" a h·v i,.,ão 
de seu processo tambem em 1914, baseada na mesma lei nu:.. 
mero 108 A, de 9 de seti:mbro de 1889. < 1 Congrcs::.u elaborou 
uma· lei relevanào a m_csma viuva o pericdo de prescript;.ão 
eni que .cahin . · 

Tambem a Camara ·está dando . andamento á emenda ao 
projecto- n. 12L de -!,.!:H9, tr~land~ não se\ o projecLo,, como 
lambem a P.menda de casos 1denlleos. · 

A Commissão de .Fmanças da Camara em seu parecer 
úc 22 de novembro êe 1919, com re>lação a emenda _do Depu
tado Vespucio de Abreu ::.o projer.to n. 121, já r<'fcrido. man
aando relevar a prescripi,:ão em que inc<'rren D. Maria Zut
mil·a PiMs Rerouchet, viuva do nlfores Fernando BesouchoL, 
morta ~m combato em C::.nudos, Mmo o tenPnte-cornne( Tupy 
Caldas, está de ar.eflrdo, 8P.ndo por(\m, d~ cpinião, que a 
emenda devia consti1uir projecto â pal'le, como de facto foi 
fl?ito. 

Assim rase~ identicos ao tratado no pro.iecto <me ar•rP
:ilento. tem o Cóngresso aptirovado e o Governo sanccionado. 

E' muito justo que assim se preceda. visto como a viuva 
do· tenente-coronel 'l'upy Caldas não tev!' culpa algUma <>m 
ter· cabido em· prescripção parte da pen;.,ão a que tintta di
reito. poii;, sempre reclamou contra o arte do·Tbesouro ·Fe• 
dera! até que este reconheceu · seu. direito. · 
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:\"ão ó justo qúc a familia de um official bravo e deste
mido \'.cmo foi o tr.nenta-coronel Tupy Caldas, morto em 
~·ombat e rrn Cam1do~, official qi;ic jú era ccnsiderado um bl'aYu 
na guerra do Paragua:y e no periodo· revolucionario no 
.Rio Gt·ande do ~l. 1mde conquistou os ,galões de tenente-co
ronel, por distincta bravura, além de cutros serviços á Patl'ia, 
·fique prejudicada na díffereoça de pensão deixada pelo m~smo 
official, tant-o mais quando para isso não concorreu, parecen
do assim de. toda justica., relevar-se a prescdpçã() já referida. 

O project.o determiro uma reparação já feita a. innumera.~ 
:viuvas victimas da prescripção pela natural ignorancia, como 
.sabeis, de· uma legislação complicada e sem divul~iic·. · 

Coroo documentos, apresento, assígr.al~rda no Jogar com
petente, a pag. n. ·L 097, do Diario do Congr..esso, de 14 de no-
:vembro de 1919 e uma certidão. · 

Sala d.a~ sesseõs; 'i de junho de 1920. - Eva~·i.sto 'Ama·ral . .. 
Exmo. Sr. delegado f iscal do Thesout·o Federal, nesLe 

E stado - Olhilia Caldas Ramalho, · Adautina .ealdas Ro9ri
gues e .Joanna Tupy Caldas veem pedij-vos que mandeis eer-
1.ificar juntO a . este, eoro. relacão a nossa· falh~ci.da lllãc. 
L . Delmi'nda.· Maria do Valle Caldas, viuva do tenente-coronel 
:do Exerci.t.O._;\ntonio Tupy Ferreira Caldas, o seguinte: . 

1·, desde 11uando passou a ella a. perceber a pensão .cte 
m eio soldo . ., montepio e qua.l a. importancia; · . . 

· 't". des,fo qcando passou a mesma a perceber maior pen,
$ão ci · vigl.n da revisão feita no respectivo processo· de meio 

. soldo; . 
· 3". em quant-0 import·ou men~lme::1te a differen.Çá de 
pcnt'ão·: 

IL'", qual •> pcriodo, cuja differ.enç:r deixou de ser paga, 
r ior ter :)ido julgado prescripto. -
· Porto Alegre. 20 'a~ abril de :1920.• - Othilitl Caldas Ra-

. ·molho. -. Adautina Caldas Rodrigues. - Joann·a Tupy CaJdo.s. 

Cm·tifiquc-t=c. - 22 - !.r - 1920. -' (Assignatura ille
;ivel.) 
. Ccrtiffoo cm cumprimento' ao despacho exarado na. .peti
'~ão retro· .1ue, revendo-se os livros <i:Diarios:& e folhas de pa
.gamento de meios-soldos, _ montepio da Guerra e diversas 
pensões, · que ·sel'viram na pagadoria desta Delegacia· Fisôál, 
Itos aonos de-mil oitocentos e noventa e oito a mil .novecentos 
e dezescis -e que encontram-se archivados neste cartorio, dos 
mssmos consta, na parte onde acha-se inclult!6 o ·nome da fi-

. :nada pensionista D . Dclminda }\ta.ria- do Valle Caldas, o se
. · guinte com "referencia · ao ·que requerem as peticionarias: 

Quanto ao_ .primeiro item, consta . que a supradita penSionista 
começou a receber a pensão mensal. de tresentos mil réis, sendo 

. {fuzentos .Qlil l"éis, ·de meio· soldo e· cem mil réis, de montepio; 



C(rnara aos Depctaaos - lm!J'esso em 22/06/2015 12: 10- Página g ae 14 

si::ss.\o El\f. 7 'og .JL'1HO DE l 92ó i49 

em Yirtude· da ·ordem da DireQtoria de Contabilidade do The
~ouro Nacional numero Se$scnta e quatro, de trinta e um de 
marco de mil oitocentos noventa e oito, que concedeu o respe
ctivo credito, a partir de primeiro . de outubr-0 de mil oitocen
tos nuventa e sete, data do fallecimento de seu marido; sendo . 
pagas por exercícios findos as pensões referentes aos mezes 
do anuo de mil oitocentos noventa e sete, acima citado. Quan
tc ao segundo item, consta que passou a perceber maio1· pen
são. na razão de seiscentos setenta e tres mil tresentos trinta 
e tres réis;. mensaes, sendo, quinhentos setenta e tres mil tre- ' 
~entos trinta e tree.. réis, de meio soldo e cem mil réis, de 

· m<Jntepio,' ·em virtude da ordem da J;>irectoI.'ia da Despeza Pu
blica. d.o Thescuro Nacional numero. duzentos cincoenta. e t.res, 
de seis de ,julho do anuo de mil. novecentos e quatorze, que 
concedeu o credito para o respe~livo pagamento a parti!.' de 
:primeiro de janeiro de mil novecentos e nove em deante. 
Quanto ao terceiro item, consta que a differença de pensão 
importou, mensalmente, em mais tresentos setenta e tres · mil 
tresentos trinta e tres réis e, finalmente, quanto ao qtiarLo 
item, verifica-se pelas folhas respectivas que o período em 
cp.e . deixou de lhe ser paga a differença de pensão acima, foi 
l t eómprehendido enLre primeiro de outubro do anno de mil 
oitocentos noventa e · sete a trinta e ·um de dezembro de mil 
novecentos e oito; nada, no entretanto,' po.dendo certificar-se 
com relaçã.o a ter cabido ou não cm prescripção o referido · 
período.. por faltarem os elementos necessarios para tal fim, 
que só podem ser colhidos á vista do despacho final e~arado 
uo .respectivo processo, que deve encontrar-se archivado no 
1'.hesouro l'iacional,. Do que, para ·constar, eu, Joaquim Ely
!:'JO de Ar;iujo, cartora.rio da Delegacia Fiscal do Thesóuro Na
ci~nal no Estado do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, pas- ' 
sei a presente <fortidão aos seis dias.'do mr.z de mu.io do anno 
de mil novecentds e vinte. . 
· Cont,adoría, 8 de maio de 1920. - O contador, Joq.o Cc- · 
testino Salvatori. · 

Emenda r1.o p1•ojecto ri.. J 21, de Í.9.frJ 

(3ª discussão) 

Apó:. a expressão - na impo~t,ancia dP. 2 :a60%45- M.
crescent.c-se - e D . Maria Zulmria ·Pires Besouchet, viuva 
qo alferes ·do Exercito Fernando Besouchet, mOrto em Ça
nt1<ios, de receber a parte do ·montepio de seu filho Fet•nando 
na importancia de 20$ mensaes, desde a data do fallecimento 
õeste ultimo cm 18 de julho de ·1899 até junho de 1909, que 
não lhe foram pagos por terem· sido julgados ·preseriptoi:. 

Sala das sessões, 13 d e novembro . de 1919. VespttC'ÍO 
de Abreu. · 
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D. Maria Zulmira Pires Besouchet, viuva do alferes do 
Exercito Fernando Btsouchet, recebeu desde a morte deste 
em Canudos. no dia 1.8 do· mez de julho do.· anno de f897, 
60$ de meio soldo e 30$ de montepio, sendo os .outros 30$ de 
montepio pagos a seu filho. Fernando, emquanto menor; ao 
.todo f20$000. 

Tinham direito a i.40$.000. 
O GovP.mo reconheceu·· e~te direito e mandou pagar a 

d7rferença a partir de · t de julho ijp 1 IJO!l, isto é mais 20$ 
por mrz desta data em ·drante; os 20$ mensat>s da data dn fal-
1Pcimento, ('ffi !S de julho de 1897, até Junho ·ae 1909 in
clusive. não foram pa::;os por lerPm sido .iulµ;ados · prescri
J)los: pede:..se uma Jei relevando esta prescrip~ão, a axemplo 
de: nue o Drpufl'tdo ViMnte Piragibe conseguiu para D. 
Adrlaidé da Cunha Campo~. · 

O Sr.. Presiclente - E~tá finda a leitura do. expediente. 
! . 

n Sr. Palmeira Ripper (') (movimento de· atten~ão) -
Sr. Pr11sidente, acaho dl'J receber da minha bancada .a dele
p-aelio 'tle vir communit'ar ã Camara dos Deputaàos o· t.riste 
facto aue e<1tã <l<llorl'l:iamlJnte imprrRsionanào o meu Estado 
P. prinr.ipalmenfe, a classe a que pertcn<'o. Refiro-me ao faI
Ierimento do eminente paulista Dr. Arnaldô Vieira .de Car-
valho. . 

E' fl'IIVPZ para o meio nnlitico um nome desconhecido. 
Nll" o á. errtn, p~ra os cuHorPR. das boM lPttras mPriicm~. 
I'IP.m nnra fodns nós. àe S. Paulo. no corar,rio <le calla um 
dos rrn1r>s PXi~te o e11!~0 de uma !?l'atidão immot'l'e•foura nor 
Elt'lsl" b"riP.merlfo ~n E~tado qUe tenho·· a honra de representai-
rw~ta r. n !'::\. (A TJflfrrdos.) · 

· O nr. ArMlrio Vii>ira de Carvalho. formarJo em mt><ti
rinn np)!'l Fiir,uJdade rln Ril) de ,fanPiro,. volfnu para sn:i t.Prra. 
élP~tinronifo-sp a PXP.l'CPr ~un profissão. quamlo. s'P.m dannl)!'I a. 
es! P tPrmn !!.cmHdo ne.iora.tivo. se porHa dizer mie S. Paulo 
(',c:i!lvn "inlfa na sna época colonial, sob o ·ponto de vista 
srientifi.Po. 

. N'ri<>c:p Tn"io rnI0niat. rpni{o. f.Pmno i>m ITUP ~. P:n•!n l'T~va 
srnq T'll'im"irl'ls n~<:!':fls Pm mP'H"'ina. ).'!'ni>1rln ViPi.,..!'l rlP car
vi>Tho it,;ci::>t.iva " P~Prrir.io de FU~ Mnfii::!'lão. P.. itlH:ifin !\ rlnus 
ouf.rns mt'dfons · cH!i:fl'T"CtCls nP m~nh::\ f PT'T'a. os nrs. Luiz Pe-

. reira °R'll'T'Pfn e . C3r]n!': 'Rntfllho, fm1r'lm1 ,,,,.,11 . Pscola e foi o 
:pre!'l•rc:r>r ·de uma éra hrilh:mte n~crnE>ltP ' 'E~'<tdo. 

For~m elles os prim~iros autnrP!': da rirnr2'fa n::inHsfa; 
foram elJPS (JUe :prOpOrCÍOnaram a esta parte dos. conheci~ 

e•; Nã.o !oi revisto pelo orador •. 
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m11ntos mPrlkni:; o ~r:md" :"1l1•antamento de que meu· Jt:HaClo 
pôde. roro j.uiiti~a. ;;p oraulJ1:1r. 

NPs~P. meio rnlrmi~l .. si>m onfrn;; · f'n;;in::imrn!M (l'lP n'ir. 
o;; forn P.Ci<los fH•lo l!:'irr1•ifl;() ;;"1:n1·1fql.n l nr.<:~a n n rfi ~;;fi.1. Ar
naiii() ViPira ne C:'lr'l.·alhn fo7_.,,, '1J'< r !r11r~iiíl' <li' r' '. tNL 

QuPm acompanha. ~om Cllri"h". ii c: •lf' ilr:i" :..,n,1fr•!1• r., · 
ptinr.ipaimente. as cir u re-ic::ic:. ·t,.rá · "n;;; in rll' ""'' i fi,·:u· .. ,,,; 
inlP.rveTicões no,ic> C0!1Stl!l'!'ad11s nn PSf 11rin d"""" !";! p1n ;,,, .. .. ' ' 
nhPr.imen~os· fo!'am· nP.fa 'O"'imPira v~1 fl'i'~c: N1 t11"'1 •h1 

por Arnn.Ido ViP1r~ de Carv~lho. F. · e:: .. . i'lr" :'õd1·11t .• ··11•' 
~xorcia su a 'O'l'flfis!'!\O como nm sa~erdnrl"fl- •. r·:r·~ fn!Nt'"' ' 
o amor q.!JP. lhe fipnir.~va., aperfeiçoando cat1a v11z n;i.i~ n "••11 
granrfe f.atento cirurgico. . 

Além ÕE'sses proo11'iirl0s. pn"T" a~c:im, ni?·Pr. nriv~dn~ ntt 
l)rofissão m.,,dica. Arna1rlo teve o1)norfunidii<f P. ÕP prp~far "nm 
dedicaeão inconMbivef, ao mP.u 'F!statfo. sPrYi~os ~xtrao!"c1i
n arios no que resneita i administração e á assistP.ncia pu-
btfoa. • · ' 

· rnrector. qn~ foi. do Tnc:tit1lfo Vacr.inir.n cte S. l>~m!o, 
Geu-füe O ÕP.SCTIVOlvimento m11> fu<IOS OI! rriPrfiCOS COTihPN•m, 
;;enrln .h1c:f.amimtP. pelo seu grantfr> nreparo cirimiico, pPla di
rer('ão onP. imnrimiu o Psse ramo ·rfn ~Prvir.o nnbHcn dP min"a 
terra. e~cnJhido pa1·a director da Faculdade de Medicina que 
a!Ii fundámos.. · 

A maneira Jlnr Q\lP nrientnu o~ pc::f.mfog crue vifo ant 
sendo feitM. fefü:mf>n~ nara minha terra .. "ºm 'l'ill'nr exi.nvAI 
paT'a aquE>lles q1rn n-rPfflnrlPm nccunar no~i"""s dP fantn rA
spon!';:1bilidado rui vicln !lnr;ril. <fil-o tfp c:nhrn n nrPtiRro SP
:::ul'n com rrnP <illlli f.eem snhidO. os nrimeiros t'PPl'PSP.nf.nnf.eii <fa 
m P.cllr.ina paulista. 

Armilrln Vir>irn clA r.:iT"·l)l'hri. rl" ha mnifo rli-ri-('tnr '1A 
~nnfa Cn.sn. dr M"i<:f"l'tl'O"rlia ni> ~ . Pr>nln. nrMl'Q"'lllll iiPm1>:\nt10, 
no hom mPi n nn<i qnn tJ 'flrorurnvam, n<i """innm,..nln..:; nn" Hnhn 
T.'l"Mnirln <lnm1PlJM fTUO fornm st'-lus mristrrl!I : Cnrtn~ 'Bnt~tho P. 
Laiz BitT'TP.f.o. · · · 

01lPJ'Yl rnnhnrl\. n m"ín m1>rHl'n <il'I ~. r>"nln. "º'u• nfpf11ri"' 
rlP ril'•ll'"'iií:.c: (ilqfin,.fo'l rrtlP 11'11.hnlli:lrnm T'l!'I . 0 11nfn r:oc:ri n1',, 
pl'írfo ~oi"\"::iT' õr-1 rP'rlrf"'" ~ nrl'rl11 .. n mPrnnri11 l'lrSSP. nl'.tnvP.l ml'!
dico 'hr., c:)l,,;,.,, o l'l'l'Oit.o qu11 f'\tla bPm ?11P1"!'M. 

N'!in nnr11>,.i1tmns rl1>ixiir. Sr. 'PrPc:Mi>nt11. m1r Me:~. Tmtfriit 
<iP r>nmi"r'l"o <:i::p nos Iimif P-s do notirfarin vnl~,.. e:.; """" nhi 
mPimio nH1>11tf P-rmos. !'i ns Sr<: . ·n f"nnforlM ll'riim h ni"" n T'A
-~nmo n" ITtJP··rni n pnfPrro rfp Arm1lt'ln Vii>ir!l ifp r."'"""''-n. 
""VPITI 1-.r,rri t.cr visf.n Gne foda a ~ncinrl-nnl'! · T'l.,,,i;~fo c:p rnnv"'ll 
em tornn. desse dnloro!'ln f:-i<'t n. 'T'nrfa ·a nn"''*lf'~" J'h p 11c:i::lc:H11 · 
nos funPrl\P.S'.' norrrt1t! ·-Arnaldo 'Vi"'"'~ ~,. ~l'l.rv"'lhn. -n" ·~""·ei
l'Anl'la .(1 ... 1Jn1 · ~ .. T\f;(', i~Tl"l"I (l1lP 3quP1l"'l'I (1l1P. (l .COT'lhPi-1<>m P. lhe. 
~ram inHMes. s:ibi~m íict.icio. P.:i:-P.rrfa n iioi 1 !:"'""t'"."r.ft') . 

··ou:mfos "(!p n<'iÇ. GUP. O ai-nmn~1'h'"1.,T\"lf1<: tip T>"'f'f n. · 1'lfO -
\'imos, na .. horá da âõr, que seu bisturi de ciru~o não tremia., . . - ' . ._ .. · . . .. 
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cortava com fii·me?..a, com segui·anca. scicnÚíic.amente, r.mquanto 
·sous olhos mcurejavam lagrimas ·? Este é o papel de vet•da_. 

àeiro medico. Em uma ·simbiose perfeita. elle era tão doente 
quanto aquene que estava entr egue aos seus cuidàdos. 

O .Deputado mesmo que neste mõmento occupa a . tri
buna teve occasião -de. recebe!'.' a· 'impressão · a que àcaba _de 
re-ferir-se . . · ._ ·._ · · .. · · 
. Na hora presente, em que a minha- condição . de coneg'a, 

de Arnaldo Vieira de Caryalho me indicou, por parte ·da ban
cada paulista, para vir trazer · ao paiz a expressão dos nossos 
sentimentos, eu . não poderia deixar de lembrar Lambem o 
quanto fui seu amigo, qua.ntc. lh~ - devo, quanto ha de sen
tido, de sincero e hone.sto nas lagriruas qúe, r:m nome de São 
Paulo, ·.aqui. deixo. •. ,. · · 

Sr:. Presidente, cm nome. da 'baneada 'de S. Paulo. peco 
a .Y. Ex. se digne consultar a Camara sobre si consente seja 
consignado. ria acta ·de. nossos trabalhos, ·um vot.o d~ pezar 
pelo passamento do Dl'. Ar.Iialdo Vieira de Carvalho, oi-

- rector da Faculdade de 1fedicina de S. Paulo. (J/1'ito bem; 
muito bem - o oi·ador lj abraçado. ) ' 

o Sr. ' Presidente -,... Não ha mais oradores inscriptos. Si 
mais nenhum <los Srs. Deputa.dos quer usar da palavra na 
l'iora destinada ao expediente, vae-se .passar á \ll'dt>cm do dia.
(Paw;a. )" 

·Acha-se sobre a mesa um requi:rimentc.. que vae ser 
lido. · · 

E" H<lu, apoiado e po:-;)o cm discussii.o \ l · ,;ei;uint~ 

R.equcÜ'o que, pelo intcrmt!dio d:i. Mesa. n Govcl'no preste 
a~ .~eguint PS infm·m:H;úcí': 

. a) ~i . a pc!·centa~cm d!~ aui;mcnlo dr, vcmcimctf!o:; con
cedida aos s1.wv1dores do E.st:ldo lcin sido ucguda aos opet·a
ri0s. rJ inris la~ .- . · .ior n:tlrüt·os 1111~ pagaram ,;emprc imposto:; 
do vnncinw1.üo:'> 1.1 a uutros como u:> fia Cent1·al, !':!Ob pt·eteJ.:to 

• dr• qn~ 11iíi> lN•tn cg1aul'11 1·omr1 n~ J'tcncc.ic111ario:i: 
71 i si . ús !)!'ll.t,'.U:i de pt·ot foi i:tmr.edida n. r el'criua pm·~en

t.agem o po1·t1ue foi a etapa diminuida nesta. mesma propor
i;ão · concedida; 

e) si os. opérarios da fabrica <le carLuC.hos leem tido os 
15 dias de ferias annuaes a que f.eem direito · e · quàl o mo
tivo. per· Cll;\e :::e tem privado os mesmos dessa i•eiàlia. · -

Sala das sessões, 7 de junho de 19~0>; ..:_ J:laurlcio de 
Lace'rãa.. · · . o.: · 

Encerrada · e adiada• a votação. · \ .· 
. · .~ ... 
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SESS.\~ EM 'i DE .rna-10 DE 1920-

O Sr . President e - O Sr . Deputado PalJ1:leira. Ripper r e 
quer a inserção, em act.a, de um voto de pez'.ll' pelo pas··a
ment.o do Dr . Arnal-Oo Vieira de Carvalho, d1rec_to1· da .Fa
<mldade de Me<licina de S. Paulo. 

Os ~enhores que appr-ovam esse rcqnerimenlo queiram 
se levantar. (Pausa.) 

Foi approvado~ unanimemente~· 

Compar-ecem. ·mais os Srs. Ephigen4o de Sal!es, Justiniano 
de Serpa, Prado Lopes, Cunha Machad.o, Thomaz Accio!y, 
Frederico Borges, . Qscar Soares, Alexandrino da Rocha, P(~ 
dro Corrêa, Turiano Campello, Nata!icio Camboim. Deodato 
Maia. Castro Rebello, Seabra Filho, José i\iar ia, •.Roorigues 
Lima, Leão Velloso; Mario de Paula, T ei:l\eira Brandão . . José . 
Alv~s. Francisco VaHadares. José Bonifacio, Gomes ·Lima . 
. Josino de Arau.io, Raul Sá. Alaor Prata, F-erreira Bt·aga. Cin.:. 
oinat.o :Braga. Sampaio Vida!,· Luiz Bartholomeu, Octavio Rn-
cha e Domingos :lfascarenhas (34 ) . · . 

Deixam d!\ comparecer os Srs. Felix: Pacheco, Monteiro 
ele . Souza. Antonit> Noguei ra, Souza 'Casko, Dionysio B·entcs, 
.\ bel Cherm.ont.. Cherrnont. <ie Miranda, Herculano ·Parga, L uii 
Domingue~, .Agrippino Azevedo,. J oã:o Cabral, H:ermino Bar· 
r-oso, Marinho -de Andrade. ·Moreira da Rocha. Thomaz: Rodri
gues. Vicente Saboya, 11homaz Cavalcanti. Ildefonso · Albano. 
José . August-0, Alberto Maranhão. Affonso Barata, Solon de 
Lucena. .J<>ãü Elys10, Balthaz.ar Pereira. Gonzaga Maranhão, 
Antonio Vicente, · ~ervasio Rioravante, Arnaldo Bastos, Cor
reia de Britlo. Pereira de Lyra. EStacio Coimbra. .Tulio d-e 
:\folio, A,lfr.edo. <le . Maya, MiSU.el Palmeira, Mendonça Martins, 
Soã.o ~fenez,es. Pedro Lago. Octavio Ma.ngabeira, Lauro V illal' · · 
Bôas, Pires de Carvalho, Mario Hermes .. Ubaldino d~ Assis, 
'Pacheco Men<les, Arlindo Fragoso. Alfredo Ruy, Arlindo Leoue. 
Torquato Moreira, Muniz Sodré, E1pidio de Mesquita, Eugenio 
Tourinho. Octavio da Rocha }fira.nela, _.\zul'ém Furt.a.do. Nic:i-

. nl)r Nasr.imentc·. Salles Filho, Aristides Caire Vicente PiragibP., 
);oriv'11 d<' Freita,;. José Tolentino. Azev-e-.do Sodré, l\faeedo Soa
res, Thr~misLocles dr. AlmP.ida. Buarque de Nanreth. Ramiro 
Braga. V-erissimo ·de :\fello, Francisco Marwndes. R:aui F er
nandes . .los~ Gonçalves, Herculano Cesar-. ·Albertino Drum
mond, Silve-ira Brum, Antonio Carlos, Emílio .Jardim. Srmrw 
.Figueiredo. Ln.ndulpho -de 'Magalh5.es, Frand:;co '&-e~~an1'. 
Lamounicr Godofredo. Fausto F!erra:r.. Franc1scn Paohe!l{l. 
Waldomiro d~ l\fagalhães. Jnyrnc Gomes, 1Vaz de Mello, Ho
norato Alves. Camillo Prates. }lello Fr3.nco, ·Raul Cardoso. 
Sanes Junior.· Barr.os P ent,eado. Cesar Vergueiro. Marcolino 
Bàrreto, ·Prudente de Moraes FilhQ, Rodrigues Alves Filho. 
Pedro Costa, Arnolpho A1levedo, Ramos Caiado. Tullo Jaymc, 
Severiano Marques. Costa Marques. Ottoni Maciel , Abdon Ba.".: 
ptista .. Pereira. rle. Oliveira, Celso Ba.yrna, Gomercindo· Riba.$, 
João · Sinrplicio, Carlos Penafiel, MaTcal Escobar, Alcides 
Maya, Nabul(o de Gouvêa e Flores da Cunha (108). 
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OilDE~ DO DIA 

O Sr. Presidente - A lista da porta; &ccusa a pr-esença 
de 102 Deputaàos. 

Não h<i numAro· p?ra se proceder á votação das materias 
que s~ ac·ham sobre a m esa e das const.a~tes da ordem do dia. 

Passa-se ás materias em discussão. 
Encerrados '3uccessivamente em 2• . discussão os at'ts. tº 

a to'.! do projecto n , 693, ·de 19i3, organ:zando a contabili
dade . publica; !ir.ando adiada a votação. 

3ª discussão do pi"oj ecl.o n . 360, . de f 9i 9, approvando o 
acto mandando executar o contracto celebrado, em 12 de 

; março de 1.91 9, peta directorfa do ÇolleSio Militar de Porto 
Alegre . com João l{etger F.º e outro. 

Encerrad<'. e ~diada a vo~ção. 
1ª discussão do projecto n ·. 698, de 1919, mandando e<t"uí

-parar ·os mecanicos navaes aos officiaes marinheiros . 
. Encerrada e adiada :i votação. 

O Sr. Presidente - Esgotadas as matarias em discussão, 
vou· l'lvantar a sessão designando para -aman'li!i. a seguinte 

<.IRDEM 00 DIA. 

Votação do proiect.o n . 693, de 1919, organizando a conta-. 
bHida.::le pubfüa (2ª discussão ( ; 

Vot~~ão do pareéer n. tíS, de 191.'9. indeferindo o reque
r imento ele Manoel Goncalves de . &mza, marinheiro, inva-_ 
lido, pedindo ser consideracio musico de 1• classe ~discussão 
unica) ; · 

Vnfn<:ão do prOiPcfo n. Ai f. dP HI 19, abrindo O ei::edito 
~E' i : ll3R$. para pairamPnto de dP.i;f\<'7.~ cnm a ar.quisição de 
mobili:-rio p:mi a 2• Pretor ia C1vel (2" di;c:cussão) ; 

Vot.o.cão cio nrn.l<'rl.o n . t2 . de 1~" 0. ah'l';nd o o rrNHto 
e!'-o!.'cial· de 2~ :·S2f\!l!ô60. p:- r a pav2 n"~'nl'o a f>D. C:nn~lanr,:a 
Vi:mn:a da Cn•fa. Frirnctt, Lui:r.a v1~ ,..,n11 . d:\ rnc:f:\ Fr;in~n e 
outras, em virfuJe de se11tenc;a fod iciaria (2' di.scussão); 

Votarão do p ro.ii>cto n. i3, de 19-20, 11hríndo o credito 
espPr.ial dP 5 :3~ ~.~?.32. para pa~rm enlo a n. Mariit dP Al
meida Martins Cosla, em virtude de. senl~nça judiciaria (2ª 
discussão) ; · 

Vot.acão do nrorPcto n. H. de · -f92'0. ahrin1fo o rl'Pdito 
espP.cial de 80 :-:-51lS330, pnra ·pai?amento <" J o><é AlvE!s de CP-r

•. queira CP.sar Filho. em virtude de sentença juuiciaria {2ª 
discussão) ; · 
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SESSÃO EM 8 DE .roNHO DE 1920 

Votação do projecto n. f 5, de 1920, abrindo. !? crl"<li!_o 
e~pecial de 2t :749~99'.), para pagamen_to i!O cx-J1~17 m~1m
cipal do Acre b~charel Dur-..·at Caslello B:-:.mco (2• d1::;<:ussao); 

Votação do projecto n. 15, de i92J. ahrindo o cr~clilo 
de 60 :000$, para regularizar a escr1plur::., ão da~ dr~pcizas 
com' o pagamento de (.bras urgentes no Insíilulo U.swaldo Cruz 
(2• discusi;âo:; · 

Vo.taÇão do projecto. n. 360, de mm, apprm·an:1L o 
acto manúando f'Xecutar o eonlracf n C1'l.)braílo ~m 12 'le 
mi-.rço de ·1919 pela d1redoria ao Cullegio Militar de Porto 
Aleg'L'e com João Ketger F.Q e outro (3• db;cu-.;são); 

Votação do pro,iecto n. 6~8. d~ 1!M9, manrlanjo equi
p,at1n• .os mecanicos navaes aos oificiaes marinheiros (1" dis
cussão); 

·Votação do pl'ojecto n. 508. de HH9, autorizando a cêssão 
gratuita ao Estado de Pernambuco de uma área de terreno 
pci.ra a con~truccão dos e<lificios do Thesouro e da Recebe
doria estaduaes; com parecer <la Commissão ,de Finanças, 
contI'ario ao projecto e approvando o 't)éto <lo Sr. Presidente 
<la Republica (.vide projecto n. 250 B, de f9:l8) (dii>cussão 
unica.). · 

T.twant.a-se fü; 13 horas e .15 minutos. 

"17• SESSãO, E'M. 8 DE J~IIO DE 1920 

l•REBlDENCIA DO SR.. ANJ)l\AOE BEZERRA, 1º SI!CRF.TAnIO 

A's 1:0: hnras nrocC'dr.-~~ <i chnma.dn, a que rrsrinndPm oc 
Srs. HuPno Brandlío. Andrade 'Rl'7.<'rra . .Tuven:il T,nmarlinr, 
Annihal Tolr.dC'. Or.!ar<lio dr. AlbuOUC'T'QU<:>. RphiA"P.ílÍil d1.~ 
~allr<:, C:nstn Rl'!!O. norvn.1 Parlo, Antonln Nnz1rnirn. Dionv
Siu E"n1.r<;. Jm1Uninno dl! ~crrrn. Df'ulo l\firnndn, Hrr~ulnnn 
P[lrc.a. ·C1rnlia Machado. Jos1~ Tinnrto, JlrviriJ::111·~ Mn{'lut<l(l • 
.!>ir"8 n<>t}Ptlo." 1'lwmnz Cnvnlt:nn( i. Ü"nrin df' Pnivn .• Tns<' Au
~slo. <:unha Lim:i. $im0iio T.rnl. r.lm•('ti d" Hritto Ar1'*'"
~rc:.i1n. f'l'<h'o f;l'lrrôn. Turí nnl'I í:nmp"lln, A ri,,! rrl"(' ho I.ojle-,, 
Ni;ltri!ir;o \nmbo;m, I .ulz ~il\'i>íra. ·!\Tnnnl"l ]l;'onr". DNldato 
l\fnin .. Lr0n1•io Gnlriít"', Rnul AIV<'fl, T.1'1lo Yrllosn. l\1nnn"l Mnn
.fo.1·o'm, f.f..,.itor d<' ~ouza. ~il!)JP::tio ·Cf'rrj\a, Patiln Frontin. 
·~fonc!P.!I Tav~r"'"· Man1wl flP.ii;. Jlamil'o BrRi:11. .• ln.-,~ dP Mor1i""• 
Verissimo d"' MrlTo, l\taur~cio. de LarPrda. 'l'r>ixeira Br.,ndíio • 
. Tose~ Alvi:>i;;,"'.,\uzu"lto de Lima .. Rihr>iro Jnn11u~ir~. ~ilveíra 
Brnm. AmPrko l.Ppes. F:f'nna Fi~1eirer1n. 0.-lilnn de Andr;irle, 
Zoroai::tro Alvarrn1m, Antei'o Botr.lho, Josinn dF> Ariiuif'). Mo
reira .Brandão. Raul (:1;á. Alaor· Prata, Mánni>l ·FukPn~io, 
Edgardo da Cunha, Cincinato Braga, José Roh?rto, Jcsé Lobo. 
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Sam11nio Yidal, Cat·l11s de .Campos, Olcg-ario ·Pinto, Pereir a 
Leite, Luiz ' XaYier, Luiz Bart.holomeu . . foiio Pernetta, Euge
nio '.\fü'!~~l'. :\lYat'o Hupti~ta . J<:\·a1·\sto Amaral, Carlos Pc11afiel, 
Domingo!:' :'fascarcnh.a ::. Hrirho"a Goni:;alv..s. Joaquim Osorio e 
Car-!os :.faximHia.no (1-'3 :: . · . · 

Deixam. de comparecer os Srs: ArLhur Collares Moraira, 
:Felix Pacheco, MonLeiro de Souza, Souza Castro, Abel Cher
mont, Chermont de Miranda, Prado Lopes, Luiz Domingue:'>, 
A.grippinQ Azevedo, .Toão Cabral, Armando Burlama.qui, Her.
mino Barroso, '\larinho de Andrade, Moreira da Rocha. Tho
maz Rodrigues, Vicente Saboya, Thomaz Accioly, Ildefonso 
Albano, Frederico Borges, .-\JlbertQ M~anhão, Aiffonso Ba-: 
rata, Q,;:car Soares, Solon de Lucena, J.oão · Elysio, Balthazar 
Pereira, Gonzaga Maranhão,. -Antonio Vicente, Eduardo Ta
vares, Gervasío Fioravante, Arnaldo Bastos, Alexandrino da 
Roéha, Pereira de Lyra, Estacio Coimbra, Ju1io de Mello, Al
fredo de l\:laya;· Miguel Palmeira, Mendonça Martins, João 

· M(}nezes, Rodrigues Doria, ·Pedro La.go, Octavi-o " Mangab~irn,· 
. Lauro Vfüas Boas, Pires de .Cal"V;ilho, Castro Rebello, Mario 

Hermes, Ubal<iino de Assis, 'Pacheco .:Vlendes. Arlindo· Fra
goso. João Mangabeira, Alfredo Ruy, Seabra Filho, Arlindo 
Leonc, José Maria, Torqua to Moreira, Munjz Sodré, Elpi<iio 
dt; MesQuita. Rorlrignes Lima, Eugenio Tourinho, U.baldo Ra
malhet.e; Antonio Agu.irre, Octavio da Rocha . Miranda, Azu
rém Furtado. Nieanoe Nascimento. Sales Fi!ho. Aristides 
·caire, Vfor.nte Piragibe. B.altl Barroso, Norival de Freitas, 
I ,cngruber Filho, Josfí 'folentino, Azevedo Sodré, Macedo Soa
I'eS, João Guimarães . . 'l:'hemi~tocles <lc Almeida. Buarque de 
:!'\:iznr~th. Francisr.o Marcondes, Raul Fernandes, Ma1'io dr. 
Paula, .lm:·~ CTmwalve.s. Herculano Cnsar. :\lbm•tino Drum
.l!lond. 1'falfà Macha.do. Francisco -Valladares, Antonio r.nr!os, 
Emilio Jardim, Jos1' Bonifacio, (fomes Lima. L:mdulpho dl' 
Magalhãrn;, Francisco Brcssanr>. I.n.monunim· ílodofrooo, 
:F'ausl.o Pr.i·i·az, Prancisco Paoliel ló. Wtüdomiro d<' Mag-nH1 ile.q, 
.'laym,.. Gomes, Va:r. dr. .Mcllo. Honorato Alvt:\?, Cn.n"iillo Pr·atcs. 
l\lello Franco, Ilaul Cnrdoso. Sal!P.s .Tunior. Carlo11 fiarcia. 
F~rrr.ira Tirn.~a. Abr.rl.o Sarm~nto. Barros l>nnf.cndo. Cesn1· 
Vcrguciro, '.\farcolino Bnr1·eto. Prudente rte Morar~ Filho, Eloy, 
Chavn~. Vt! iga l\firancla. Palmeira RiflJ)Cr, João d,.. Faria. fto
<iriA'Ul'S Alves Filho. Perlro Costa. ' Manor.I Vil laboim. Arnol
l)'ho Azrv~rlo. Ramos Caiado, Ayres da Silva.. TuHo .Jayme, 
~eve.riano Marques. Costa· Marques, Otloni Mac·.iol, Abdon Bn
plista. ·Pereira rln Olivril'a. Cels(l Bayma, Gumercin<lo Hibas. 
João $implicio, An~uslo Jl'!st.ana. Mar~al (},.., Escobnl'. Alcides 
l\faya, Nabnr.o <li'. Gouvêa, FlorP:~ da Cnnha r Ol'f.a\' i1) Ror.ha 
( '132) . ' ;P..~ 

· Abre_-$e a sessão . 

. O Sr. Ephigenio de Salles ( sup-ple'n.te, 'se1'vindo 'de. 2" 
Secretario) proceãe á leitura da .acta da sessão antscedente," a 
!JUal é, sem <!bs.ervações, :q>provada. 
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StssXo E::.I 8 DE J""CXHO DE 1920 fü'7 

O Sr . P,residente - Passa-se ú le itura do expediente . 

O Sr .. Juve-nal Lamartine (2" Sec-ret1Ji·iv, serdndu de "I º)" 
vroccde á leitura do seguinte · 

EXPEDIE~'I'.E 

Officios: 

Do Sr. 1 º Secretario do ' senado. de> '; -0() corrente. com
municando que aquell::~ Ca:;a do Congresso . Nacional àdoptou 
e nesta data ·enviou á sancoão a proposioão da camara abrindo 
o credito especfa.l de 5 :592$253. paro. . pagamento, a Modesto de 
:Brito Sampaio, de vencimentos· e gratificacões locaes que 
detxou de receber nos annos <le 19'14 e 1915. _, Inteira<ia. 

Do mesmo seI!hor e de igual dafa. communicando que .. o 
Senado, ~m sessão ·cte 2 do corrente. não poude dar assenti
men.to as seguintes pt·o11osições desta Camara: . · 

·Concedendo uni anno de licença a Affonso Paim. L-raba-
1h::i.dor <la Estrada <lc Ferro Cenlral do Brasil: · 

Con·cedendo 60 dias dr; licença a Manoel .Jardim de l\fat.:. 
tos, conferente da Estrada dtl' Ferro Central do Br;.;sil; 

Concedendo um anno de licenca a Mont-Clair Jo~é de Al
•;antara. operario-ajudantc da Est.rada de F erro Centrnl <io 
~rasil. · 

:ntciradu. ao :wchivo. 
Do Ministct·io da Viai;ão r Obras Publica :;,· Lfo. 7 do cor

rente, enviando a seguinte 

Srs. memh1'1.-.s tlo r.on~1·1.·SS( 1 Nal'.ional .:__ Tenho :i. honn1 
'de submettei.' :í \ 'OS:<a r.~clal:'ecida ('.onsiderar,ão o as~umptn 
constante da es;posi<,:.ão qur. me foi dirigida pelo Sr .. !\tinisLrn 
da Viani'ín r~ Obrus Publíca.:. >:ob1'<· n nrecssidade da r.onc1~ssã.o. 
rio c.ori·enf r. anho, de um t!t ridito especial de 6: 500S. pa1·a o 
pagumc!nlo de incJ·cmnia~õ~::: provcnhmte~ dr.• 1.í'rrp,nqs 1)c
cupados . 1· pr~j u izos causados por ocr.a8ião da constr'uceãn do 
trecho . tia Estrada ·<li:- Ferro Oesl'.' 'rlc !\lhms. d" Rl)ll o Rnri
zonfr a Divinop~lis . 

Rio· de Janeiro, 1 de .i unho de 1920. 9!lº da In1fopBndencfa 
.e 32& ·da RepuhliCa. - Epitacio Pessôa. 
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Sr-. :Presi<lente da Republica - Em offieio de· t9 · de 
maio . transac.to, junto ror cópia, a direcl oria da EHirada de 
Ferro Oeste de Minas expõe a necessidade de ser aberto um 

·credito esp1iciaI de 6 :500~. para. occorrer ao papmento da1< 
inrlemnizações devidas a Antonio aa Fonseca e Silva e sua 
mulher e Manoel de l\'lagalbãcs Gom~s. provenientes de ter-
1•enos occupados e pt>e.iuizos ca..isados por occasião da cons
trncção do trecho d~quleln via ferrea; de Be!lo Horizonte a 
Divinopolis.' · . . . _ 
. Tornando:-se indispensavel a abertura. do allud;do credito, 

por não dispor a m.;ema estrada de verta que comporte ·os 
pa~e~Los em questão, ten~o a honra de vos propor _que seja 
sohc.taao ao Congresso Nacional sua . concessão. · 

Rio de .Janeiro. 4 de junbo de. i920, 99.º da Independet;cia 
e- 32" da Republica. - J . Pires do Rw. - A' Commissã.o 
de Finanças. , 

. Telegrammas: 

S. Pedro Ita.bar.oana, i7 de junho - Sr. Presidente O.a
mara Dl~p1lta.dos - Hio -, Reina completa. paz noaso muni
cipio, _graças orienta~ão democ1·atica eminente chefe que 
apoiamos coronel Nestor Gomes. Saudac;ões. - Olympw 1Ua
chado, vice-presidente. - Joaquim Nicolau. - Jaynie Me~ 
-nezes. - Oscar Moura, vereadores. - Inteirada. 

s. Pedro Itabapoana, 17 · de junho - Sr. Pre9idcnte Ca
mara Deputados -- Rio - Completa ordem nosso 1111111ícipio, 
graças orientação ,d~mocratica em.iuente chefe que apoiamos, 
eoronel Nestor Gomes. ~audações. - Pedro Portu1tato Ri
beiro. juiz de direito em exercicio. - Inteirada. 

E' tido e- fica sobre a mesa, até ulterior delíberacão o 
-:;~guiule 

O Congresso !facional resolve : 

.. Art. Fica s\lspensa a execução do a"C'l. t77 do regu-
l3menio dn F.l';trnda <ie Feri J r.enti·al <lo Brasil, que deter
rnjna o reforço de fiaocas de clas~es dos sP.us funccionarios, 
o qual baixou com o decreto n. 13;9.HJ, de 25 de deiembro' 
Je ;.iJ19, teformando o regulamr.rito .Jo::: servicos da mesma 
estrada. • · 

Arl. 2.• Revogam-se as disposíç-Oes em· co:ntrari(} . 
' . 

Sala das sessões, & de junho de 1920. -... Mau'f·ici.o ~ 
Lacerda, . 
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SESS1o !li( 8 D!C .nrnuo DE: i920 

Justifica~·õ.o 

Está contida no seguinte artigo publicado, hoje na \''o;; 
da PouCJ: 

Tendo, por forca -Oo decreto n. i3.9·iO, de 25 de dezem· 
Lro dia Hl19, sido alterari.o o que até então vigorava na Es
trada de Perro Central do Brasil, foram, de accõrdo com o 
art. i 77 do actual re~Iamento, modificadas as fü.nca.:i dos 
empregados desta estraaa. · · 

li:s:oe augmento, que represenla elevado onus para a eco
nomia privada -dos attingidos por essa. medida, em ah:;oJuto 
corresponde <i.o intuitp que o dictou, que foi corno a ·1wâa 
augrueniava, garantir a .. arrecadação integral da mesma. . 

As associações de classe existentes na Estrada que go
"ªm do privilegio de afiançar st?us associados, numHo assá~ 
reduzido (3', não podem, de accôrdo com a:s garantias que 
offerecem, no caso o patrimon1o ele cada uma, responder pe
r:rnte a Faze-rida ~acional, per compromi<>:sos tiuperiot\\i; a 
sous llaveres. 

De~sas tres associa~ões de classe uma ba que, de ac
côrdo com os seus estatuws, não póde afiançar seus asso
ciados em importancia superior. a 4 :.0(}0$, traz(!nclo lsi.o, 
como é claro, augntento de responsabilidade para as duas 
oulras. Uma dc~tas, pnr outro · lado e de e.onformidade com 
a sua lei i.lasica. qne priva empregados de outras dívisúe-J de 
pertenecr<'"ín ao seu quadro. social, só p6de afian~ar num0ro 
limita.dissimo ele empr~gados, restando porlanto apenas cm 
i;arnpo uma aS$Ociat,;1in dü classe. · 

Esta ultima, QUP ha bem p1)two tempo trouxe em sobre
salto todos quanlos junto ú ella tinham interesses pr..:unia
rios a iclar, 1faclu o descalabro das !mas ull imo.s adniiniRtr:i.
çr::es, ficar•i. assim inlciramellle só no terreno, acamliarcando 

· esse serviço, . 
J>or uma estatística recentemente publicada pela im

prensa desta Capital, ficou constatado por algarismos, sem 
Que alé ho.ie se arriscasse algu<!m ao mais limido · desmen
tido, o volnme formidavcl de sua responsabllidade perante 
a. Fa7.enda Nacional. 

Ne~sa estatistica, ficou tambem comprcwada a fragili
dade das garantias que offerece essa bcnemerita associa
ç1lo, e o 4truc~ usado. Ptnbora velndam~nte, para ru~il' a 
compromisso.:; ha nnnol" assumidos e que teria em. brevz de 
s:üisfaier. 

O patl'imonio dessa benemerita assooiacão. que a~bn~ia, 
em 31 de dezrmhro de 1919. a 2.800:000$, approxirnada
men!.e. Tespondia nessa mesma data

1 
por fianças no valor rle 

2.24<1. :500:1.;; com o reforço (sic) feito por forca do art. 177, 
do ar.lual regulamento eleva-se essa responsabilidade á. ci
fra ~pantosa -de 4.361 :500$1)00!!1 
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Prüt leí n. 1. 3:J;2, de 1\J d1· setembro de 1866, art. 7". 
decisão de 10 de iunho de· 1882, "Só· serão ak:ceitas as 1'ian~u~ 
JH"estadas em: Lettms du Thesouro, h'!lpothecas de /Jêus im
.moveís devidq.11im1te especifica~, apoiices da divido. ptcblic.; 
da União e cadernetas do.s Cafrr:a Eçonomica. 

Em recente circular, eXl)edída pela directoria da Ce~ll:·al, 
fet·á obedecida, com o !4laior rigor, essa cxigencia da lei. . . 

Mas, citando-a, nessa ·mesma circulaT, _derroga tal exi
ge no ia, com. um appendice no qual se divisa, aiuda uma. vez, 
o dedo da benemerital Logo a.pós foi augmentado este pe
riodo,. qn1: por si só. constitue a 01aior viola11ão dessa lei, 
quando por uma benemerencia mal comprehendida por parte 
do -proprio, que exige o seu cumprimento, abre uma ex:.ce
pção ·que, em absoluto, está em .sua alçada; eil-a: «<JU por as
socilaçõe>s de :classe devid'amente autorizadas 'péla direc;to.
r·ia:-> ! ! E' espant-Oso ! 

.:\ bet1e-merita, que no seu pa~rimonio conta corn apoVi-
. c~s do Estado do Rio de .Taneiro, na importancia de 45~ :000$, 

as quae::; em face d(l disposto na lei a.cima citada não podem 
cónsli t.uir g;arantia fJarn fianças de empregos federaes, tel-o
ha, assim. reduzido a 2. :~-i2 :000$000. Desse total mesmo, te~ 

, remos·· ainda de deduzjr certas. pareellas que importarão em 
alg"\.lnlás dezenas de contos, por lliío cõnstituírem segura ga
rantia º" mnveis l' utensUios, gáb-iuetes medico e dentaria, 
dividas de associados, etc., que constam dos balanços como 
patrirrionio da benermn•ita. 

Para que as duas onlras não pudessem concorrer. con-· 
!"egu h·am <t elevaçãv ela~ fianç,as á importancia superior ao 
maximo est,ipulado no;; e~tatul.os de ·uma. e a não acceitaçã1~ 
rJp fíanr,.a:; prestadas pela outra, uma vez -que o a!:\soeiado h
wsse a anterior pre5<tada. pela. beneme'l'ita! 

Por dados que dPsafiam eonfestacão, mesmo as murmu
~·adas ao meu ouvido. a benemerita, CIUf' gosa de favores ex
cepcionaes, terá em breve, grac;as á complacencia ·d-o actual 
<lirector, o serviço cx:clusivo de fianças .. 

:!'il) l.r.mpo cm que as multas reverti.am em beneficio do'.3 
-cofres do 1>ew:mar1.ta, raros foram os tihefes de serviço que 
não conquistaram litulos honorifico!;. graoas á generosidade 
r,om que lhl' r.mpfl.t111•Tow1m. os cofres pelo suor· alheio, em uin 
concurso odíoso entre cllc~. Secca essa fonte descommuna1 
de renda. g-ra{!ai'l ao ex-dircet,or, Dr. Paulo de PronUn, ap
-p<illam elles (os da bP.rwrru:?·ito.) par~ as f·ianr;a:>, con!andr> 
~om o hcneplacito do dirr.ctor ! · 

Eru conclusão: exposto como esfll. com a muxima cla
reza, este. assumpto. do qual o publico está ~rfeitamenfo :i 
par, a.presento ao Congresso Nacional, amanhã. urn projr~ci.o 
tle lei, pelo qual se manterão as ant,igas fianças, sob os sa· 
gui~tes funàarnentos, além de ?Utros." q~e oppQ·l'ti,:t,,namenk 
serao expostos: ~o reforço das fianças, estipulado no art 177 
do •actual regulamento .. alPm <le. ser co.ntraipro.ducente. -colrnn 
medida acnute~adora dos cliniteiros da Nação, é profunda-
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mel.llB vexatorio aos empregados. attingídos por essa medid~. 
iniquo e contraproducente po1·que: 

a1 'i:e:c:atarfo norque os empregados 'dos trens e estacõet> 
foi a· mesma e:xtênsiva, quando a i·enda da estra.àa, só em 
pequenas parcellas, lhes passa pelas mil.os; . 

b) iniq11.o porque fpre profunclament.e c-s mterc~ses do~, 
attin~idos, porquanto tal medida lhes acarretará mator dts
nend:o com as consignat~ôes feitas em fo_lhas de pagamento, 
para contribuição da mesma; · 

e) contraprndut:1mte porque, não é c-om o augmento da~ 
fianças que ficarão acau!elados .os interesses da Nação, mas, 
sim como medida ex-c!usivamente administrativa, taes como: 

a) substituiçâo dos actuaes meios de transporte de va
lores, por outros de maior segurança, innurneras i/ezes re-
clamados e nunca attendidos; . 

b) on, de accordo com o actual art. 13 do regulamento 
~m vigor, a arrecadação da renda ser feita directamente, por 
<!mprega.dos da thesouraria, a quem de facto compete tal ser
viço. 

Assim, pois, poâerá ser apresentado um projecto de lei 
com effe.; t.o ~µspensivo imme<iiato quanto a esta parle do 
regulamento,· até que o· Congresso Nacional legisle sobre o 
assumpto, ·que é a de sua competencia e não dos regulamen-
tadores. - Jl<iurico de f,acerrJ.a. · 

.o Sr. Preside::ite - Está finda a leitura do expediente. 

O Sr. Maurício de Lacerda ( .. ) - Sr. Presidente, pre~ 
iP.ndo apre~entar a V. F!x. uma t>eelamação, que já tive op
:porlunidade de faw1· parlü:ularmente ao Presidente e1'feclivo 
da Casa. 

O Sr. Dt·. Paulo de Frontin offereceu um projecto rela
tivo •\. equ :r1ãr;,wlfo rte operar los da União aos iuuccionarios. 
crn seus dir0itci$, regalias. e vant.agehs. . 

A Mesa cnderecou este projcclo <!-:: lei ú Commissão dL· 
Consl.itut1:üo e .Tusli'ça e l'rcio t1ue atr! já está designado c1 
llctntot• CIU.C, si não me· (•ngano. é o Sr • .Tosé Bonifacio, 

Existe, por.5m, na Casa uma Commissão Especial, a de 
Legísln~.ão Social. com Ilclalot· lambem especialmente C.esi
.c:·naclo pa1:a esta these, que é o Sr. Do~·val Porto, thcse que 
dncorr~ elo Tratado de Versailles. que, ~i não me falha a me
moria, foi lambem approvada pelo Congresso e pelo a.e.tua! 
Pre11idcnte da RP.publlca. 

E' a lhet:e concerner.te aos operarius do Estado. 
Ora. si SP- dér a r;1stribuicão sômenle â Coromissão dr 

.Justiça, prestar--se-ha. isto á seguinte manobra. que não Quero 

('") E·.ste -discurso.· não :foi revisto pefo ora.do!'.' .. 
C.- Vol. 11' 1t 
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i62 · AN!llAEB OA .CAMA.RA 

UU.er ju l!~i·eJà proj ~r.;lada .. mas que se póde da.!:: a Ooriu'nis-
. são ce Legislação e Justiça levar têmp.:>. para offerecer seu 
parecei' e . terminar, ·pelo requerimento regimen~al' de ser o 
projecto, envolto nesse seu pedido, . ender*do á Commissão 
de Legislação Social. · . · 

· E' isto perder tempo. Solicitei do Ptesidente da. Camara 
fizesse então, sinão o cancellamento .da distribuícão ã Coni:... 
missão de ·Justiça, uma distribuição simultanea. · 

J~ o anno passapo, ·entretanto. na Commissão de Legisla
ção Soaial· se tratou, e Ir!.Uito, dest.e assumpto, .sendo certo que 
e. Sr. P·residen.te da RepUbliea, formalmente, é c(mtra essa 
equiparação, porque allega que ella acarreta. pesadissimos onu~ 
á Fazenda Nacional, · allegação mais ou menos do va.!or da
quella que elle fez aos funccionarios, QUando pediram mpa 
percentagem remediadora da crise _ chamada · «Vare.stia da. 

-. vid~. Os. tunccionarios, porém, tinham ao seu lado a mili
ta.nca e. dentro-de pouco, lograram convtncer o Presidente ele · 
que havia mesmo carestia da vida; o qUe., entretanto, não se. 
obsel"VOU quanto aos funccionarios rounicipaes, guardas fis.,.. 
caes e de jardins, que não usam espada á ciuta,. em reclama-

,.Qão identica. · 
Os operarios da União, como os da Central do Brasif · 

csl~\o em situação anomala; emquanto o ·. Sr. Presídente da 
r~epublica acceita o decret~ Frontin de. f~ de maio· e mand~ 
·por esse decreto equiparar os opera.rio}' da Prefeitura aos 
.n:spectivos funccionarios, visto como ·não pôc!e mais recuar 
á acceitação uesse decreto que serià escandalosa.mente eon
tr&rw ::!OS dit.(;s operarios; quanto aos cpel'ario~ da Central, 
o · Sr_ Presidente da Republica tem.-. UI.".Ja orientacão diamc
trálmente opposta - não quer a equiparação, tanto a.ssim, 
qfü na percentagem dos funccíonario.5, os jo;:-naleiros -da Cen
trai. não foram contemplados, sob pretexto de que não tinham 
quadrt-, não eram· propriamente funocionarios e que o . au 
gmento Unha si-Oo para funccionarios e não para diaristas, 
,Jcirnaleil'ol" e operarios. Assim, para 03 funccionarios ha ca
restia.· e para os operarios da Uruão não ba. 

Respeito muito, Sr. Presidente, o criterio ·do honrado 
Chefe do Ei.ótado; qu~ro -crêr .mesmo que a despeza seja no
tavelmente avolumada com semelhante projecto, mas tudo isto 
depende · de ponto de vista. relativo. Si ba seis mil oper arias 
que se oposentam pelo projecto, são, sem duvida, seis mil 
.üperarios, que, de facto, já sãó aposentados por invalidos; não 
podem produzir. . 

E vivem - é e regimen de t0das as repartieões · - em 
· 1ogar de legitimamente aposentados, encostados a essas ·re

pat>ti cões, a receber comer operarios activos mas· que não tra
balham, porque, physica!llente estão impossibilitados. E' sim- · 
plesm~ntc' regularizar uma. situacã.o · de facto .. Dahi veem os 

· ex.b:anumera:rios, que- são admittidos para fazer trabalho dos · 
outros, ·C]lle não pódem prestar serviço~. .. . · , · · 

De . modo que não: ha propriamente ~ugm~tp .de despeza. 
';. . - - . ~ . 
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· Sohre um ponto principal, a meu ver, quero calcar a. mi-· 
uh& reclamação presente·. .Membro da Commissão de Legis
lação So~ial, entendo que essa Commissão perde tcda a sua 
autoridade, como o Governo com ella, si não comecar a le
:;islação pelos cperarios do' Estado. 

Como o Estado vae fazer decretos, para determinar a pa
trões partic~_lares certas restriccões .aos seus interesses, muito 
licitos, si elle prop1·io fo:,;1.: a essas restric1Jões por uma porta 
falsa dessa natureza -: allegação de augmentc de despeza ? 
Ou se trata de ·um direito e, neste caso dev«:l ser assegurado, 
~eja qual for a desgeza que elle acarrete, ou uão . se trata de 
\.1m direi.to e sim. dê um favor, e o Estado não póde exigir " 
:::eu reconhecimento tainbem por parte dos patrões parL
rnfages,· que. lutam cozil" maiores difficuldades e maior· falta 
de recw.·sos para fazer frente a essas diíficuldades multipff-
ca.da8 por semelhante lei. · 

· Pec;o ao Sr . Presidente da· Republica que medite sobre 
€i:ite p mto e -desembarace a Com.missão da Camara. ·desse pe
droçc. que lhe •atirou ao ca.m~nho, que deixe á· seus amigos e 
correligionários a liberdade de. examinàr essa questão e dar 
n solução recfamàda - quando não seja. a do projecto Fron
tfü, uma outra - em todo. e caso seja de accôrdo com a so
luoão pleiteada; sem o que. confesso que dentro ·da Commis
são" de · Legislação Social, da qual faço parte, entendo, apesar 
de todo o pieu radicalismo neste assumpto, que a Commissão 
perde a sua autoridade, com ella a Camara e com a Camarn 
e a ·commissão o Sr. Presidente da Republica para sanccionar, 
deliberar ou votar qualquer lei éontrá os patrões parti-. 
1·.ulares. · 

O patrãc·-gove:rno, nas leis que se tem de votar, deve dar 
v exemplo por ser este a mais sugestiva e a mais valiosa 
::;a.ncçãQ para o imperio das outras leis . . 

·Si elle se nega a dar esse exemplo, certo é que o patrão. 
· particular lhe seguirá a piugada. Quando e Governo qui.zer 
nbrigal:.o ao reconhecimento do direito dos operarios, elle re
damará, exigindo, aliás procedenten:ie~te, que o Governo 
cumpra o seu dever ~ntes de lh'o ex1gu', commodamente a 
salvo de seu~ em.bar.aços. (Muito bem; muito bem.) . 

. . • . 

· o .Sr .. Presidente - A Mesa providenciará para. que, 
opportunamente, vá o projecto á Commissão de Legisla..;ão 
Social . 

O Sr. Presidente - Não ha mais oradores inscriptos. Si 
mais nenhum dos Srs. Deputados quer usar da palavra na · 
hora. destinada ao expediente. vae se passar á: odrem d~ dia. 
(Pau1a.) 

OIDEM DO DIA 

ó Sr. Presidem.e - A lista. da porta accusa u pr~ença. 
~- 78 Deputados. -
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Não ha numere para se proceder á votação das materi~ 
que se acbaru sobre a mesa e das constantes da ordem do dia. 

Vou levantar a sessão, designando para. amanhã a .mesm~1 
ordem do dia de hoje, isto é~ 

·votaQão do pt'Ojecto n. ·593, de 1919, 01•ganiz.ando a con
t.abilidade publica (2• discussão); 

Votação do parecer n. <i8, de 1919, i°!ideferindo o reque
rimento de Manoel Gonçalves de Souza, marinheiro, inva
lido, pedind'J ser considerado musico de :1.: classe r discussão 
:unica); _ · 

Votação do projecto u. · 671, de 1919, abrindo o credito 
de 7: 438$, para pagamento de <lespeza com a acquisição <le 
mobiliario para· a 2 .. Pretoria Civel (2~ discussão) ; 

Votaçã.o <lo. projeeto n. 12, de 1920, abrindo o credito 
especial de 2.4 :8266660, para pagamento a DD. Constança 
Vianna da Costa França, Luiza Vianna .C.la Costa :França e 
cutras, em virtude .de sentença judiciaria· (2ª discussão); 

Votacíi.o do projecto n. ·13, de 1920, abrindo o credito 
· e~pecial de 5 :323$232, para :pagamento a D • .Maria de Al
meida Ma1·tins Costa, em virtude de. sentença judiciaria {~ 
discussão) ; __ · · · 

Vo ta1;ão do proj ecto n. 1-í, <le 1920', abrindo o credite 
,. e:ipecial de 80 :756:ii330, para pagamento a José Alves .de Cer

queira. Cesac Filho. em virtude -de sentença .iudiciat>ia (2" 
<füc}JSSão) ; · · 

Votação do projecto 11 • . 15, de 1920, abrindo o credito 
especial de 21~i 49$999, para pagamento ao ex-juiz muni
cipal do Acre bacharel Durva:l Castello Branco. (2• discussão); 

votação do' prójecto n. :16, de :1920, abrindo o credito 
ele 60 :000$, para r egularizar a escripluração das despezas com 
o pagamento de obras urgentes no Instituto Oswaldo Cruz (2• 
discussão) ; 

Votação do projecto n. 360, de 1919, approvando o acto 
man<lando e~ecutar o conLracto -celebrado em 12 ·de março 
de 1919 pela directoria do Collegio Militar de Porto Alegre 
com Jpão Ketger F.º e outro (3ª discussão).; . 
. · Vota~ão do projecto n. 698, de 1919, mandando equi:. 

parar os mecanicos navaes . aos officiaes marinheiros (1 • dis
cussão); 

Vota<;ão do projecto n. 508, de 1919, autorizando a cessão 
gratuita . ao Estado <le Pernambuco de uma área de terreno 



Cânara dos Dept.tados - lm17esso em 22J0512015 12 50- Pâgina 1 de 1 

SESSÃO ·EM 9 DF JUNHO M 1920 

·para a construccão dos edificios <lo Thr~ouro e <la Recebe
doria estaduaes; com parecnr da Comrnisslio de Finanças. 
contrario ao projecto e approvanrfo <~ t:('/•i do Sr. Presidente 
da Republica Cvi<le pro,lecto t\. '.!Ml l.\, (\t' HHS) (discussão 
.tmica) • 

. Levanta-se a sessão ás 13 IH1r:i.s " 30 minuto9. 
~ . 

28~ SESSÃO. EM 9 DE JUNHO DE 1920 

PllE:SIDENc•A DO SR. BUENO Oll.\Nl>Ãll, 1.'RESII>El'<""l'l!: 

A's 13 horas, procede-se n chamada a que responde!n 
01:> Srs. Bueno Brandão, An<lr:!uc l IPz1:1Tu, Juvenal Lam~l'
tine, Octacilio .de Albuquerf{Ul!, Co:i;tn. Rego. Antonio No
JUcira, · Dionysio Bentes, Brinto :i1 it·anrta, Herculano P:m~a, 
Cunhv. )fachada, Agrippmo A1.PV1)cJo. Bodrisues MachanQ, 
'I'homaz Ca:valeanti, Osorio 1J1> l'ulvn, l~!'oderico Borges, José 
Augusto, Cunha Lima, Simeão L1•al. Alexandrino da Rocha • 
.. \ustregesilo, P edro Corrêa, Ari~ 11u'< '. lit1 Lopes,. Alfredo Maya~ 
t uii: Silveira, Rodrigues Doria. i\l :t1101•I Nobre, Deodato M"aia, 
T ... concio Galrão, Seabra Filho .. 1110.:1: !\!:1ri:1, Raul Alves, Tor
qu?to Moreira, Elpidio <!e :\IH!iCltl i(a, llo<lrii;ues Lima, Leão 
\'clloso, . Manoel i\1onjard im, 11 lmldn llamalhete. Heitor cie 
Souza, Sampaio Corr,~a. Nicrn1n1• Nu:·wimcnto, Paulo Fron
tin, Vicente P!ragibc. Lcmgrui.1<·1· Vitho. Manoel Reis, The
mistocles de Almeida, Hami<':l 1t1·111-: '.1, Vc1·issimo de Mello, 
!lfario de ·p·aula, Teixeira Hrimil1í11, .l n~r'· Alves, ·f\1-:>tla Ma
diado, Ribeir-0. Junqueira. J•'ritrici:wo Vnll::i.dnr~s, Emílio Jar· 
dim. Americo Lop<!s, Sr.nna fi~· 1l1°. 1·1~do, O<lilon de Andraõe, 
Zoroastro Alvarenga, Josinn d1• Ar1u1,io, Moreira Brandão, 
Raul Sá, Alaor Pra ta, How>1·aln .i\lvrR, Manoel Fl.<l,genciv, 
Edgardo da Cunha, l\fo!lo H ·unr·o, Carlos Garcia. José Ro
berto, Alberto Sarmento. Bnr1'0H Prnf <mtlo. José Lobo, J oão de 
~ari:i, Cal'los de Campos. /\yr1·~ da ~\lv:i.. Olegario Pinto, · 
Luiz Xavier, Luiz BartholomP11, ,Joiio Prrnetta, Eugenio Mül~ 
ler, Alvaro Bapt.ista. João 8ím,p l i1•i11, Cario ~ Pen~fiel, Octavio 
Rocha, Doming-0.s .l\fascaren ha:-1, llarho~a Gonçalves,. Joaquim 
Osorio e Carlos Maxiqlilia n o ( 8'(i) . 

Deixam de comparecer o~ S 1•i-;, Artlrnr CcllarP.s Moreira. 
Felix. Pacfieco, Annibal Toledo, · Eph i/:('enio de Salles. Dol'val 
PortQ, Monte.iro de Souza, Souza f.aRlro. Ahel Chermont, Jus
tiniano de Serpa, Chermont. de Mirnnda. Pradc Lopes,. Luiz 
Domingues, José Barreto; Pires Rebl'llo, ,João Cabral. Arman
do Burlamaqui, Herrnino Barroso, · Mm•inho de Andracl~. Mo
reira da Rocha, Thomaz Roririgue::;, Vicente. Sahcya, Thomaz 
Accio!Y.; Ildefonso Albano, Alberto Maranhão .. Afíonso Barata, 
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Dscar Som·es, So_lou de Lucena, João Elysio, Balthazar- Perei
ra, Gcnzaga Maranhão, Antonio Vicente, Eduardo Tavares, 
GerYasio · Fioravaute, Arnaldo Bastos, Correia. de Britto, Pe
reira de Lyra, ·Esfacio Coimbra, 'l'uriano Campello, Julio de 
Meno, ·Natalició Camboim, Miguel Palmeira, Mendonc.a Mar-

. tins, Joâo Menezes, Pedrc I,ago, Octavio Mangabeira, Lauro 
Villas Boas, Pir'es de Carvalho, Castro Rebello, Ma.rio Her
mes, Ubaldino de_ Assis, Pac11eco !\fendes, Arlindo. Fragoso, 
.Ioão Mangabeira, Alfredo Rüy, Arlindo Leone, Mcniz Sodré, 
Eugenio •rourinho, Antonio Aguirre, Octavio da Rocha Mi
r·anda, Azurém Furtado, Salles Filho, Aristides Caire, Men
des Tavares, Raul Barroso, Norival de Freitas, José Tolentino 
Azevedo Sodrê; Macedo Soares, João Guimarães, Buarque de 
~azareth, José de Moraes, Francisco Marcondes, Raul Fer
nandes, Maurício de Lacerda. José Gonçalves, Herculano Ce
sar, Augusto de Lima, Albi.>.rtino Di:ummond, · Silvei1'a Brum. 
Antonio Carlos, José Bonifacio, Gomes Lima, La.ndulpho de 
Magalhães, Antero Botelho,. Francisco Bressane, .Lamounier 
G:ouo:f:-odo, .Fausto Ferl'.az. Francisco· Paoliello, W.aldomiro de 
Magalhães, . Jayme Goqics, Vaz de Mello, Cam1ll1> Pratas, 
Raul Cardoso, Salles Junior, Ferreira Braga, Cincinato Braga, 
Cesar Vergueiro, 'Marcolino Barreto, Prudente de l\loraes Fi
lhCJ, Elcy C_ha:ves, Veiga _Miranda, Palmeira Ripper, ~amp?-io 
Yidal, Rodrigues Alves Filho, Pedro Costa, Manoel V1llabo11n, 
Arnolphó Azevedo, Ramos Caiado, Tullo Jayme, . Severiano 
Marques. Pereira. ·.Leite, Costa Marques, ottoni Maciel, Abdon 
Baptist~ Pereirá· de Oliveira, Celso Bayma, Vespucio d~ 
Abreu, GomeI"cindo Ribas;· Evaristo Amaral, Augusto Pestana, 
Marçal Eséobar, Alcides Maya, Nabuco de Gouvêa e Flores da 
Cunha (f24) .. · · 
. , Abre~se a sessão. 

O sr:. Juvenal Lamartine (2º .SeM-etarfo) proeede â lei
tura. da rt(·~ ;1 rla sessão antecedente a qual é, sem observações, 
~pprovada. · 

O Sr. Presidente -- Passa-se á leitura do ezj)ediente. 

O Sr. Andrade Bezetra (-fº Secntarlo). procedê á leitura 
do seguinte · 

EXPEDIENTE 

· Offieios: 
. Da Associa.cão· Conune.reial do Rio de Janeiro, <le 4 do 

corrente, pedindo o andamento do projeoto n. S85, <le 19:17, 
e env~a.ndo a ~xposir,ão do Pr. Carlos Augusto <le Miranda 
J-0rdão, sobre o ouro -Oo Amapá. - A' Commissão · de Fi-
nanç·as. · · ·. 
· . · dentre dos Carteiro~ Rio de Janeiro, 7 de junho· de 1920. 
.. . E.wo. Sr. -Dr. Bueno Brandão; D. D. Presidente da Ca-

.. mara- dos Dep1:Jtadois Tenho a elevada. honra·. 4e . oommu-
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nicar a V. Ex. que o Centro dos Carteiros, cm :ma primeira 
rEunião de nons~ll10 l' ffectu..1.da cm !'i do con ente, resoh·cu 
que na •Wla dos :;cus Lralfalhos fosse inser ido um voto de 
profundo peza1·. pelo passamento do grande vulto par1ameH
tar Dr. ,\ stolpllo Dutra. 

Associando-se. por esta forma o Centro dos Carteiros ã 
dõr pel:a perda <le tão disíinoto brasileiro, rogo a V . Ex. le
var ao L\Onhccimento desta Egregia Casa a referida delibe-
ração. . · 

Aproveito a opportunidade para apresentar a V. Ex. 
o.;; protestos ~e alto apreço e respeitosa consideração. -Al
fredo Pereira da Silva, iº s-eerelado. - Inteirada. 

Telegramma :· 
. . S. Pedro de I Labapoana, 8 - Representante pe .sarnente 

Cama.ra Municipal · e prefeito . reconheco legal . governad<>r co
ronel N esLor Gomes. - F?·ancisco ·Pinto. presidente da Ca
mara : ~ Inteirada , · · 

E' tido e fica sobre a Mesa até ulterior ·dle-liberação o se
guinte 

PROJECTO N .. 

Art . L • E' o Sr . Presidente da Republiea autorizado : .. 
a) auxílíar cada um dos Estados de Goyaz e Pará com 

a importa.ncia de du:z.êntos 0untos de ré.is para a. desobstru-
cção . e limpc::;a das zcnas encachoeirada& dos rios Tocantins 
-Araguaya; 

b) mandar construir esti'a<las de ':rodagem que liguem as 
bacias dos r ios S. ::Fra.ucisco, Parnahyba. ou Mearim ás ba- · 
cías Tocantin~-Ar<tguaya, por . inlem1edio de seus sub-afflu
entcs servidos de viacão a vapor e .entre os seguintes pontos; 
Formosa ou S. Marcello, no rio Pr eto a Porto Nacional, e 
Sm1to Antonio <le Balsas ou Engenho Ceutrat a Carolina; 

e) mandar fechar o circuito telegraphico no centro do 
paiz, de accôrdo com a le-i n. 4. 040, de 13 de . janeiro de 
i P20. 

Art . 2. • Para os servicos de que· trata o art . 1 º fica · o 
Governo autorizado a realizar as ·operações de er-edito que 
se fizerem neoes.sarias. · 

Art. 3. ª Revogam-se as dispo.sir;ões ~m contra.rio. 
· Sala das sessões. 9 de junho de i 92{). - Ole~a._rio Pinto 

- F: Ayres da.· Silva. - Dionysió Bentes. _,.. Rodrigues ltfa.
ckado . . - Raul Alves. 

J ustif icaçáo 

As zonas 'qÚe o projecto trata de beneficiar são zonas do 
interio1' do paiz, pertencentes a diversos E stados_ e até o 
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presente relegaàas ao mais completo abandono, onde li> inicia. 
tiva ' particular não póde medrar, ã falta d·e garantias, exacta-:
mente poE' caI'encia de meios faceis de communíca{,;ão e de 
permuta das relações. Toda vez- que surge no Parlamento 
qualquer pro,jecto que objective. serviços a se tornarem de 
utilidade no cenko do paiz, um ·estorvo se lbe antepõe, e é, 
diz:..se, a pouca e ~isseminada população por aquellas pa
ragens ex:isf.ente. Já em 1864, no dizer de Couto M(lgalhães, 
:.<quelles afastados centros eram povoados por cerca de cem 

' mil habitantes: de então em deanle, a população tem au
gmentado, nucleos novos teem apparecido e por toda a parte 
o trabalho se cffectiva e- :i p;:-o<lucl.)ão incrementa, sem em
bargo .da. praga do jaguncismo, que, á revelia do poder pu
Mfoo, dl.l quando cm quando. tudo tenta anniquilar, gracas, 
~m especial, â certeza d'e que as providencias emanadas desse . 
poder, quaesquer que ellas sejam, terão de · estagar ante os 
abices já referidos . 

• A.. navegação do Tocantii1:;-Ar~guaya data de. éras mui 
. remotas e, segundo alguns, vem dos annos de 1772 a i774, para 

' · •J Tocantins; pois bem, de então em d·eante tal navegação 
.... jamais c~ssou até nossos dias, sem embargo de, completa-. 

mente abandonad:i e desa,ludada por parle dos podere.s pu
blicas do paiz, ou, aliás, sómente lembrada para a eobrança 
de impostos; da.ai o estado primitivo em que vem vegetando 
desde seu inicio até os presentes dias. ' . . . . 

Que alvitri:. o projecto ? Que o (ioverno auxilie os Es
tados, cujos habitantes esforçadamente, seculos a fio, veem 
mourejando, quacs phenicios de novGs épocas, através ·daquel-
1es. cursos-d'agua, na Iut& pela vida, deixando bem claro· com 
a reit.cra!,;ão ínintermpta ;1eê_a Jucla, o vig:or da nossa raça, 
que so tenta embalde deprimir, mas que ha _de mostrar,-se 
sempre victoriosa e digna . E por que lal au:s:füo? Evidente
mente, tratando-se de rios federaes. pois que atravessam '..ar
ritorios de Estados diversos, ao Governo Federal, sP-m du
vida,· ha de competil' os onus <los melhoramentos acaso ne
cessarios para o beneficiamento de interesse colleclivo. 

Em que consistiriam os servicos conducenteq ii tal fim ? 
Ha. no rio Tocantins, zona de Goyaz, entre r. villa do Pei:xe 
ó citlàde de Porto Nacional, a eachoeira da Carreira Comp!'ids, 
cu.io ob~taculo consiste na rem0cão de algumas pedras, do cana} 
!)rincipal; abaixo desta ~idade, cerca de 120 kilorr.2t~·~ s de rio 
rraLCO, localizam-se ás cachoeiras dos Pilões, . Mares, 4,ageado, 
!<'uni! de cima e :FunH de baixo. r.m uma extensão maxim:t de · . 

. !.>'.) io!om~lros, fTUe rmN ;:f'ntam 1.ambem Como gr3.ndef; nb,_t,u _ 
culos pedras disseminadas pelos canaes, pedras de possivel 
l'l'u·,ocâo. Succed~ a esse grupo de cachoeiras uma ""te11:.;80 
;"r ·miuissima de Cf·rr.a d~ 610 kilornetros de rio trafeg:ui, rJ<•los 
nat.urnes a toOa a l1ora. de dia e de no!te, sem o me!'l.Ot" obico 
·~ oudf:' . se i>ncont.ram; ás ma!'g·fms, a~~.uns povoado,;:. ci~Ja•i•~"! e 
l\l'~:zcido numero cte fazer..deiros e lavradores. 
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Araixc1 dcs~a zona frarica. ainda em Goyaz, .::.:;i-:.o a:; Nl
d 'weiras das Tres Barras, - Santo Antonio e Tauhiry, todas 
111las OI" canaes mai;: ou mo?nos francos e tendo '\ di : lu-llll:n·
lh~.· 11 tran!'ito a!g-umas f.edras de faril remoçã1). '\;o · A:·a
;;na~·a -<s tü a Cachoeira Grande. ~o baixo Tocmuiri-:. zo 1 :a~ 
01raenses. estão as cachoeiras das Itabocas. o ;na;~ f'.OU~i dE:
~~vP\ obstaci~lo para a effcr,tiva ligação do b<>i"\.o ª" altt1 To
c.an!.ins-Aragilaya. Levada a effeito a desobstrucção ·das ca
t•hc:t•tras . mPncíonac!a"'. te:·- se-ha v:-1lori~ado o:i.r3 111n ~·~ rv-.;o 
de navegação effcctiva. quando nada, durante o decorrer das 
a~u:!~ "U ~e.ia durante ~nis a oit0 mr.zPs no ann0. as zona~ 
i'ranquissim:'!.s dos rios Tocantins-Araguaya e seus ::tíiluentes, 
1•m L'h1a ext"'nsão talvez supi:rior a quatro mil kilometros. 

Dir-s!)- ha qne a. pouqu:dad:> de população, a. insignifi·· 
(.~mtia de possíhili<iadcs economicas não compensariam :'lS 
ga~t-0s a lvit.rados pelo pi'ojer:to 0·~ <l!>lle decorrentes. E' pos
sível. Ainda o anno pasc;a ora o Gove1'no :lUctorizado a des
•pender cerca· de dous mil contos de réis para introduzir nc 
9aiz, mil e tantos immigrantes; pcis bP-m. as despezas solici
í.adas no projectõ talvez nifo alcancem muito mais e vão ser
Vil' ·a uma popul:tc;ão. d1~ brasilr.it·os su.perior a cem mil habi -
tar:tes qu~ alguma íl<mi;a iá. tc-m f P.il-0 rol:' este paiz e que a 
tor·na creriora e;~ al<?um amparo e auxilio. 

Quanto ás possibilidades - . ~i o bai.._"'º Tocantins pó<ic: 
forric<>iir tud0 nuanto a~ I<ivonrao.; bem ·<lUidadas soem prod1;-

. :.ü· e, por sobre· isso melhormentP. serão utilisatlas reserva;:; 
norrstàe$ immensas. capazes d0 abaslecer. os gl'andes mer ca'
d% ro~•r·fo.;; ~ mnmliues. !'8Zlmdo í:i c<1meGa e. dar-se, o alt) 
Tocanf,ins~Araguaya. poderá proporciona1· identicos elemen
b s º" T' Prrr•11la <-' além ele tudo i"SO. se tornará o <>mnorio df' 
ecnsi<lel'aveis reservas pec:uniarias, assim Si3.iam ~mnnrados os 
lrnint~nLes claqueJlP.." centros, nito esquec<>ndo, ao demais, a$ 
re~<:n·a;; · \11inf'r~P!'-. apr•nn.s arranhacl110: út>los antcri::i"s~rll"s P 
que, no cnti.·etanto, a.inda assim, surprehendentes resultados 
::i~1.\1J1•am. 

Tenlam-se, desde' all!'uns annos. t!'rann"'s emnrehendi
mentos conducentes a fo~{e.iar com iwiihanti1;mo nossa etapa. 
centenaria õa indP.pendPnoia: um dPlJP.s, tnlvez ·o de maior 
eHicicncia para demonstrar a pu.ianca e o vi~or da nossa 
r:i.cti, c~tá rPlecrado p::r::-i:. nlano irifnr!or e 'iP.r.11ndii rio - auere· 
m,os ·nos refez·ir ao J)rolong-flmr>nto da Ce!1tral do Brasil, de 
I"n:.a'Pora a Bel~m do Pará. volv1di:i ao pc) clM archivos com um 
rotuln qua lquPr. talvez de PmPI'ehmdimimto Ioncnra. 

De nma fP.ita nm r.sf.adi~f:I cneri:rico. VP.rrla•iP.iramente 
amante deste paiz, pe.nsoll rmfJodl'.lar a ~ande metr<'pot~ bra· 
sHeira, dar-l'1P hPJ!f'>za. vigor, viàn e. desde Jogo, a ATifl\ nue 
Se fez OUVir não foi OUfra - era. ic;<:O um PmprehPndimentc 
louco que iria :irrllinar de vez a Nacã.o ! O timoMiro, pcrém, 
n~o se anerecbPU d::i. grita; P.stadisla Don<:r.io d!'! sen dever e 
papP.l, conhecedor de nossa;; r eservas inauditas, levou por 
diante sua monumr::ntal tareía ~ do emprehendimento louco 
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surgio como por encanto a nova capital que :faz honra ao ge:
nio e á sciencia brasileiros. 

E' possível que do no.-o e grandioso projecto volvido aos 
archivos, surja, mais tarde, uma ·dessas gigantescas o.bras que 
venham, mais uma yez, firmar a possan,oa de nos~a raçà. 
Emquanto, porém, espera-se pelo estadista que Iêve por 
deante tão patriotica obra de unificação, progresso e civili-

. zaQão, . procuremos, ao menos, através de nossos caudalosos 
cursos de agua, de nossas innumeras vias liquidas, a_limentar 
um systema de viacão mais _aperfeiçoado e que, quando nada; 
arL'anque nossos concidadãos do lethargo e abandono em que 
se deparam e leve-lhes a esperança de que, ao approxima.r-se 
nossa data centenaria, já poderão· utiliz~r · outros meios de 
transporte que não os empregados pelos egypcios em épocas 
remotissimas, pois que o Governo do seu paiz foi-lhe:> ao am
p'aro tornando mais accessiveiS" os rios de que veem, ininter
ruptamente, se servindo, annos a .fio, e facilitando o acc·esso 
de uns a· outros por viação terrea nos pequenos tra'ctos que 
separam as grandes bacias. E' este o· objectivo que visa o 
projecto. Contra sua effect.ivacão um grande entrave, desde 
logo, no momento actual, se apresenta e· é a !allada insalu
bridade das· regiões ribeirinhas dos nossos grandes cursos de 
agua. Não sabemeos si, ante os progressos que_ teem realizado 
as sciencias medicas já não seria Lempo de acaB,.ar:...se de vez 
com o conceito depreciaLi.vo com que v'ivemos a alar~ea!' 3 
inhabitabilidad~ de· grandes lracto1' de · nosso vastlss1mo 
territorio. De· urna feita appareC"f\U ~ imr.erou. cavando o 
desconceito dos clirnas Lropicaes. a fallada anemia dps tro
picos, que, por final, trvc de rrni:lcr-~e á evidencia de estudoo;; 
be.m conduzict·os, e desappareoor. 

Agora é ó conceito de· zonas insalubres que está a neces
sitar a demolição, poüf que de tal importará o progresso ~ 
desenvolvimento de nossa Patria. onde quer que clla se faça 
mistt:r e necessaria. Evidentemente. disseminadas como se 
1>ncontram nossas grandes endemias, impnludísmo á frente de 
todas, quer nos parel''Cl' q1w se não p1írl1· l'"I :11· a proclamar 
tal zona mais palnstre do que tal outra. 

O que ha, si o quizerem, é a grande divisão das zonas 
em regitfes em que o homem necessita cercar-se de mais 
ou menos cu.idados para evitar conti·ahii· molesUas, ficando, 
todavia, em umas P em outra~. f'empre a cavalleiro dellns. 
grar,as ao~ progpos~ns das ,.;cienca~ acima a Iludidas. 

Na cidade ou na matta ·a PI'.üphylaxia mecanica. é ludo, 
si com rilla podemn!' fír•ur ind1•mrn•s do imj1aludismo, annos n 
fio, com rlla ·podP.rr.n10~ r\'il:ir ainda n mal dP Cha;;as. as 
filarioses, as myases. e divel'sas ouf.ras modalidades mor-

· bidas, perfPitamente evita.veis. Si pela prophylaxia mecanica 
temos maio caminho andado. prla _ingestão da ar;ua ])Ura, fer
vida ou filtrada, teremos um outro recurso de grandr. valia. 
quP. será completa<lo Mm o rcgimcn LnedicamentMo, crunndo 
tal se fizer necessario. 
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Si na cidade ou na. matta o regimen de cuidados é o 
·mesmo, não vemos por que rootiYos estar-se a a~cn:rr com 
"ú phantasma do impaludísrno o ·progresso e o desenvolvimen
t .. : das zona:;; · de nosso paiz, creando-lhe urna inferioricia<l-e 
.que, l"eUlmente, não póde mais ~istir, a.nte os D1'Cgresos mo
dernos da.;; scienciai; medicas e · auxiliares. ' 

O Sr. Presidente - Está finda a leitura do ex.pediente. 
· Não ha oradores inscripLos. 

Si nenhum <los Srs. Deputados qu~r usar da -palavl'a na 
hora· destinad& ao expediente, vae-.se passar á ordem do dia. 
(Pausq,. ) · 

ORD:EM DO DIA 

. . · ó Sr. Presidente - A lista· da porta accusa . a presenca 
.àe 86 Srs. Deputados. 

Não ha numero para se proceder ás votações das uia
terias que> se acham sobre a· mesa e das constantes da ordem 
cto dia. 

Vou levantar .a sessão, designando para amanhã a se
guinte 

ORDD[ DO DIA 

.· . Vdt;wã.o do projeeto n. 893, de i9Hl, t>rganfaando a. con
~allfüdad-e publica (2ª -discussão); 

V-otação do pareoor n. 48. de 1.918. indeferindo o l'equ.e.:. 
rimento de Manoel Goncalves · àe Soui.a. marinheiro, · inva
itdo, pedindo sP.r considera<lo musico de · i• classe (discussão 
uni~a): 

Votação do projecto n. 67L de 19-i9, abrindo o ci-edíto 
de 7 :-i-38$," para pn.gament.o de despeza com a acquisicão de 
mobitiario pani a 2· P.reto-ria Civel (2' distmssãQ) ; 

Votação do projecto n . 12. de 1.920, abrindo o credito 
eS!piecial de 24. ;$26$660, para pagamento a DiD. Constança 
Vi-anna tia Costa Franl}a. Luiza Vianna ~fa. Costa. Franca e 
outras, ('.Ih virtude- d·r. sentença .iudicial'ia (2ª discussã'o) 

Vntaç-.ão do prcüP.r.t-O n. i3, de 1920, a.brindo o cred ito 
.J>special dr. 5 :323!!l232, pal'a pagamento a D. Maria de Al
meida MArtin~ Cn1;ta, rm virtude. de sentenc-a Judiciaria (2 ª 
discussão); · · · 

V.ot.a<;ã-0 do projecto n; !4, de 1920. abrindo o credit.o 
(';;pcci~l oe .80:756$330, para pagamento a .José Alvos de Cer
queira, Cesar Fi1iho, em virtude de sente.n<;.a .indiciaria (2~ · 
discussão); · -. 
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. Votação elo pro.iecto n. i5, d·e 192~~ 2brind? 9 credit_o _es. 
pecial de 21:7498g.9'ff, para piagamento ao eX-JUJZ municipal 
do. Aere, bacharel Durval Castello Branco . (2~ discussão) ; 

Votação do projecto n. 16, de Hl20, abrindo o credito de 
60 :000$, para regula.rizar a escripturacão das despezas com 
o p-agamento de obras urgentes no Instituto Oswaldo Cruz· (2• 
discussão) ; 

· VotaçaG do projecto n. 360, de 1919, approvando o 
acto mandando executar o contracto celebrado em 12 de 
março de 19'19 pela directorfa. do Collegio Militar de Porto 
Alegre com João Ketger F.~ e outro (3~ disc.ussão); 

Votação do p~ojecto n. 598, de 1·919, mandando equi• 
parar os m ecan icos navaes aos oi"ficiaes ma ri hheiros { t ~ dis .. 
cussão) ; · ·· · 

Votação det projecto n. 508,. de i9Hl, autorizando a ces
são gratuita ao Estado de Pernambuco de uma área de ter-· 
reno ·para a construcoão dos edilicios do Thesouro e da Re
cebed-Oria esta<iuaes; com parecer da Commissã.o de Finanças, 
Mutrai-io ao projecto e approvando o véto do Sr. Presidente 
da Repuhllca (vid~ projer-to n. 25-0 B, de 1.'918) ~Q.iscussão 
nniea); · 

Discussão uilica <lo paL'ecér n. !i, dD 19-20,. concedendQ 
licença ao Deputado Raul Fernanpes para·~presentar o Bra
.,;il na Commissão de Reparações; 

Discussão especial do projecl.o n. 510, -de 1919', (reda.
..:;~ão da emenda destat:'l'.!da 0o projecto D. 120 B, de 19i9i, 
!"esponsabilizrmdo o .!.\1ini5t.ro da Fazenda que ord·enar paga
mcnt.or; em desaccôrdo com o art.. 31 da lei n: 2~544. de '~ 
.j~ janeiro de Hl12. 

T .. l!Vrl.nl.n·i;:(' a se&sã0 ás J3 horas e :iú minutos. 
. . 

:!!~· SE88.:\.0. EM 1 O DE JUNHO bE 1920 

A's 1:J horas procede-se á chamada, a que respondem Of; 
Srs. Btwno J~randão, Andrade Bezerra, .Tuvenal Lamaitin::. 
-Octacilio <le Albuquerque, Costa Rego, Dorval Porto, .Monteiro 
de- Souza,_D;cmysio Bentcs. Herculano Pn.rga. Cunha Machado, 
.José .BarrQto, Rodrigües Machado, Armando ·Burlamaqul, Ma
rinho de Andraàe, O!>orio de· Paiva, Frederico Borges, José 
Augu$to, O~r.ar Soare.s, Simeão Leal, Coneia de Britto, A.us
tregesilo, Pedro ·Oorrêa, 'furiano Campello, Luiz Silvêira, Ro
. c!r~sues Do ria, Manoel Nobre, Deodat.o Maia. Castro RebeUo, 
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José Maria. Raul Alve!:'. Torquato Moreira, Elpiàio de )lt;.::i
quita, J.eiio Vclloso, ManMl l.\fonjarctim, Antonio A;:uirre. 
Heitor de ::;ouza. Sampaio Correa, Paulo de Frontin, Salle~ 
Filho, ,Mendes Tavares, Raul Barroso, Lemgruber Fl!ho, Ra
miro Braga, Ver;ssimo de Mello, 'rci:rnira Brandão, Francisc0 
Valladarcf', Emílio Jardim, Senna Figueiredo, Odilon de An
drade, ZoroaHro Alvarenga. Moreira Brand1io, Raul Sá, Alaol' 
P.rata, Manoel Fulgencio, Edgardo da Cunha, Ca1·los Garcia, 
:Ferreira P,rag-a. José Roberto. Alberto Sarmento, Barros Pen
teado. Elo:--· Chaves. Carlos de Campos, Ayres da Sílva, Olega..: 
rio Pinto, J>c>re;ra I.~it0, Luiz; Xavier, Luiz. Barlholomeu. Joã0 
Pernetta, Alvaro Baptista, Evaristo Amaral, Garlos Penafiel, 
Octavio -Rocha, Barbosa Gon0alves .fl Carlos Maximiliano. !74). 

Abre-se a sessão. · 

O Sr. Juvenal. Lamartine (2° Secret·ario) proeed-e á leiiura 
da acta da sessão anlecedP.nte. a qual é. sem observai;ões. ap
provada. . 

O Sr. Presidente - Passa-se ã leitura -elo ~::tpediente. 

O Sr,: Andrade Bezerra (I" ~ecretarto) procedo á leitura 
do segu·;ntP. 

!'~XP"EDIENTE 

Officio da Associação Coznmercial do Rio _de Janeiro, a~ 
~ de junho. em·;ando a reprr.sent.acfio de ;:iJguns fabricautr><> de 
tinms <iesta Capital. :- A'. Commissão Especial dr. Reforma 
'J'ributaria. -

Representar,ão da A;;soc:ia<:ão dos Agricnltore:-: tlc Cacúo. 
uo }1,;i;;t:i.do da Bahia, ec~l:imanrJo conti·~ os p;ivílcgios indus
triar.s que embaraçam o dcS!'nvolvimcnlo ngricolo. cio paíz. 
A' Commis~üo Especial rlr. Rúforma T1·ibutat'la. 

Telcgrammas: 

Exmo. Sr. iP1·c.sid•ml.c Cam:tt'ft Dcpui:ldor; - llio. 
Virtol'ia, 9 - G;unarn i\fun:cipnl Sanlu Isn.llel poi· meu 

intermedio se congra.Lul:i. Justiça brilhantissimo purí!cer rcoo
nhccendo !l'gillidnde g-overno coronel :'\<'slot· Gomes com quem 
povo e :rnf.oridadcs 1mmiciplo estão intc.rnmcntc so!idarios. 
Reina ordem e l.i-tmt1uíllidr1de todo muuicipio. Sauuaçõcs. -
João Júl!, l':obrinho Pre~idenle Camara. - Inte.r:ida. 

Exmo. Sr. Presidente Camara Dcpulado5 - S. Pedro Ita
hapoaua, 9 - }•resto inteiro apoio governo coronel Nestor 
Gome.$, cu.ia ll'galidade reconheço. Saudac;õe~. - O prefoit~ 
.Gabrfel '$ilvefra.. - Inteirada. . 
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E ' lido· e rica ::;obre a· me::;a, até ulterior deliberação, o se- . 
guinte· 

PRO.fECTO 

Artigo unico. Os fuDcoionai·ios civis da União, com di
r eito á aposenlado1·1a e que· t.rabalham nos domingos e fe
riados e os que razem perne>ite, contarão, pelo uc:-"•\ pars. a 
r·e!erída aposentadoria, todos os domingos e feriados; revo-
gadas .i..s disposições em Qontral'io. . · · 

Sala das sessões .10 .de junho de 192~ . - Saltes Filho. 
E'' lido e váe a imprimir ,..Q_segumte. 

N. 5 - 1920 

Maiida archívu:r a m..ensll{le1n do S1·. P1·~~idA:nte. du. Republica 
· exf)()nà.o as razões ·que determint:U"am a falta de cumpri

mento, na época apropriada, do preceito. do art. 4• do de
CTeto Legislativo n. 2.54'1, de 20 de de.zem.b1•0 de U 94. 

Em da.ta. de o t.le julho de 19i~ Joi LnnsnuLtida á Gamara 
dos ~1eputados a mensagem do então Presidente da Republica, 
Sr. !'Jarechal Hermes RoJrigues du .E'onseca, expondo as cau
sas qut:. d~termin~r..a.m o retardamento da organização das 
coutas da gastão fiua!l~eira relativas ao exercício de 1908, 
ultimo encerrado e liquidado definitivamente pelo Tbesouro 
Nacional·; · 

E' que, ·conforme o r~lato do Sr. Mirustro de Estado dos 
Negôeios da Fazenda, o balanço definitivo <lesse e.xercicio, que 
o ThesoUl'o· havia onvia~o para a Imprensa Nacional e alli 
se achava em adeanta.do trabalho de irnpt•essão, i'ôra, co.ino 
tanl.r 5 outros originaes importantes, consumido tot.almenk 
no incendio que devoron O.CJUL,lle. estabelecimento. 

Dahi a neeessidndo do' ser confoooionado novo balanco. 
trabalho de respúnsabilidade 11 dcmora<fo, por depender dos 
balanços definitivos, e, om consequcncia., a. falta de eumpri
mento, na épe>oa PN>pria. do pre0cito do arL. 1• do deoreto 
le'gisla.tivo n. 2.51i, de 20 de dezembro de 1911. 

A Commis:ião de 'l'omada de Contas, .a cujo oonhecimen.t.o 
foi entregue a reredd:i. monsagem, em dias do mez proximo 
findo desLe anno, 1i.a.da tendo a l'esolver sobre o objecto da 
~sma, acecitas as razões que determinaram -0 não · eumpri
m:entc> do preceito . legal no tempo proprio, é de parecer -
qne seja a.!'chívada a mensa~m de 4 de junho d.e 19t2, d-0 
Si·. Presidente da Repub!iea, com a exposicão de · moti\l'Os 
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por que não foi curuprido o art. i º do decreoo legislativo !lu
mero 2.5H, de 20 de dezembro de 19H. - José Lvbo, Prc::;i
de:Õte _ Leoncio GaLrC.u. - Euuenio Müller. - Olegariv 
Pinto. - Jb'lind-0 Fragoso. . · .. 

O Sr. Presidente - Está. finda a. leitura. do expediente. 

O Si. Francisco · V alladares ( .. ) - Sr. Pr.esideuw, 
uc~upandc a tribuna pela primeira vez, depoiô do doloroso 
;wontecimento que enlutou esta Gamara, minhas palavras 
inicialmente hão de ser de tristeza· e de ·saudade pelo 
prematuro passamento daqu~He que por U..ntos annos occupou 
a cadeira que V. Ex. actua1meute honra, e com elevai:ã.o pl'e
sidiu aos nossos trabalhos, imprimindo-1bes o cunho- de ~ul:l 
personalida<ie l'espeitada. e querida. . 
_ V. Ex., Sr.- Pl'esidente', a quem cocbe o difíicil encargo 
de substituil::-o, já fez, com sq.perioridadc, o seu elogio. 

·Referindo-me em um tributo ainda opportuno á in.fausla 
occurrencia ·da sua. morte, meu fim llão é sinão exprimir á 
Camar.a a minha magua pela perda C.efinítiva do companheiro 
de tantas lutas, do hommn eminente, que, com sua exemplar 
condu\}ta. politfoa, tanto honrou Minas e ··a Republica . (apoia
dos), dejx::ando nesia Casa e nessa oadeLra uma tradição de 
zelo pelas prerogativas do Parlamento, de moderação, ·que não 
cxcluia a enel.'gia, âa e:x:acta noção do dever e capacidade .para 
ct-.ropril-o. ·,1~ amor á causa publica.. · 

D<>s aspectos varios da :iua individualidade illustre; foi 
lembrada a constante íl'Oniâ. Não era; <::nt.retanto. a ironia 
ferina, feita de perver~ida<!e, qUe se tr:.1.dUZ na UÍaledicencià, 
que maltrata, destróe e prejudica. Era a ironia bene:vola, a 
fronia qul:l tem Ctrigem na bondade, . que vem do conhecimento 
das falhas ·e fraquezas humana::, não excluindo as propriaS, e 
inciina a.o commenta1·io jocoso, fazendo sorrir e conduzindo 
á. indulgencia. · · . . 

Do Presidente Astolpho Du~ra. ficar:l nos Annaes do Par
lamento Nac-icnal a memoria de um homem que, tendo mili
tado trinta annos na politica e ahi occupado as mais altas 
:;.ioü;õee, não viveu da politica;· e aos seus apenas . lega um 
nome irnmaculado, poi>: Que morreu· em eloquente _pobreza. 
(M-uito bem.) · 

'E. si,. tão recente ~ünda o seu desapparecimento, !)ara a 
Carnàra póde haver algum lenitivo, vamol-o . enee>nt.l'ar. na; 
sua sub.sWuicão por V. Ex. , seu companheiro de trabalhos 
e ''icís~ilud~s. eC:.•.u:a'JfJ na ro.estna escola em que se formou 
o seu espirlto, no ~cio daquelle altivo povo mineiro i e, eom 
ttJclas as suas virLudes, por V. Ex. quf! ha de continuar os 
~1rns precedentes C.e modera~.ão. de civismo, de zelo pelas pre-
1·ogativas e d ignidade de Pa'C'làmento, de amor à _justiça e ú 
Republica.. (Jftiito bem.) 

. . 
Este· discurso D.ãlo ·foi revisto pelo orador. 
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Ditas esias palavr as, i~m que não hà iísonja, á qual nãa me 
ai:o:::tum'3i, mas o reconhecimento de mHilos e serviços que 
rião sou o f\'rimeiro a proclamar, V. Ex. e a Camara hão 
de me permittir q1,1e uma vez ainda me ,faça eu interprete 
Jas reclamações do meu Estado. da é'T<!Hde região proctuctnra 
c;:uc cur.stitue o 3'' distPieto de Mlnas Geraes, consta a falta C:c 
tra :i~r·crte, ·que ecmtinúa a asph:-~:;ar, ~nt.orpecer e a impedir 
o;; movimentos da lavoura. 

1 

Todos os anuos se reproduzem os factos na mesma época; 
:ls -mesmas recl:..mações, os mesmos protestos, as mesmas 
cciE'ra.::, os m·~smos preJuizos, causados prla falta de tr.m
spcrtc:.,, aggra,·ada nesta quadra justamente pela colheita e 
npN·~sidqdcs prementes de sua e;i:portação, para satisfacã.o de 
C'ompromissos sEmpre cr..erosõ·s, que o lavrador é forcado a 

' conir::..hir para produzir_ . 
Não phantasio, Sr . . Presidente; nem se. trata. <ie reela

m~íio restfict.a de utna zcna,- sinão de protestos e queixas de 
todo c. paiz. V . .Ex. me h a. de pe1mitltr que leia lo.Picos Jc 

. ·~~ornaes do interior: (Lê. 
S1 cctte chanson V'OU!> embête . • . 
V c.lta o estribilho dr. Estrada de Ferro Leopoldina., que 

se IE'produ.z sempre por esla·época do anno, depois àe feita .l 
eclheita de c:creae~. · ·· · 
- A!- estacões das z0nas productoras servidas por essa es
~acla lie ftrro e!'tão cheia::! <le · m~rcadorias a despachar, ::i. 
esrer2. de vru1úes. i\-ão ha carros de cargas para transporte de 

.cPreae~. Os de que a. Leopoldina dispõe mal chegam para o 
· ·iransporte de café _Que é ma:s rrndos.o. ' 

Ora, como o café 1:ão é rnercadoria · que se deteriore. 
seria e caso da Superintendencia da Alimentação {ella ·ainrla 
exí~te e par-a alguma cousa ha de Sf'rv1r . , • ) determinar, 
CClmo j;i fez o anno passado, que o transporte de cereaei; tenha 
Pl'!'r"r0D(':ia sobre o rlo café. . 

Ainda ·hont('m, em uma cor1·espondencía do Rio Ca5;.-a. 
1n;bl:cada na scccão Pele, Estado desta folha, se fez referencia 
:~ ;.:rande quantidade de cere!'l-rs ~ist~ntes em l\fatipoó á es
pera qu.e a Leopoldina O$ t.ransporte . · · 

.\c~rescenta a me::;n-.'.1. r.orrespondencia que a producçio 
::t:l'lUella zona · foi collossa! este anno, 

Emquanto isso, vamos ·pagando preços elevadissimos po: · 
;;~ne1'os alimenticios que se cst.ão det~riorando nas estaçõe~ 
d~ .t ... copoldina. ~ . 

. A propos1lo, e no mesmo seutido, Sr . Presid<nte, tenh·:> 
rC'e,,hido cartas de operosos lavradore::; da zona •:la Leopoldina, 
re~iama.ndo ·contra a fclt:i de transporte de seus cafés. 

Habitualmente as rr·mcssas de café, entregué a qualquer 
-da.: ei.:ta<.;ôes dessa · via-ferrea, · 1evam 15, 20 dias, um .mez e 
mais, para. chegar ao nierca<lo comprador. . , 

Avalie, V. Ex. 'JS pre,juizos e perturbações causadas TI·Jr 
taes dt mClras de transporte. Avalie ainda os prejuizos que ao 
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iavraoor acarreta tamanha demora no transporte de uma 
mer1·adoria que elle. pr·ecisa .tran3fo1mar em dinh'=liro, pai:1 
sat1sfo7er seus. compromi:>sos, em um pai:!. como o no5so, que 
11~u tem credito agricolD. urganizado. 

Reclamaçõe3 identicas partem de outros pontos da Repn
blica, nomeadamente do Estado do Rio Grande do Sul, on•fo 
os .prejuizos tem sido anm.:almente grandes. Por toda a part.:J 
crise .ele transporte: fôi assim o anno passado; é assim e~tc 
anno, será assim parn o anno ainda, si não tomarmos outro 

. rumo. · · · 
V. Ex. ha de me p~rmittir que leia um despacho de Po.rto 

Alegte: . 

t:A C!\lSE DE 'IIRA:.'iSPORTE ~O RI-O GRANDE 

Os clamores contimiam 

Porí-o Alegre, -i (A. A:. )-Continuam os clamores f.ont-ri 
2 erise de transportes. Ha cinco dias os armazer;s da Viaçfü1 
Fe!'rea desta cidade não recebem mercador ias, causando nã<, 
pequenos prejuizos ao commercío, mui principalmente ao de . 
.seccos e molhados. 

Oua:i:do por acaso ·o commerció consegu_e effectt:ar em
barqnes, as mercadorias levam semanas a chegar aos respe
ctivos destinos. 

Pma firma de- Taquara embarcou para Marce!lino Ramo~. 
uma grande partida de bolâchas e a merrad-0ria chegou ao 
~eu ·ctestino passados qualro mezes, completamente deterio
rafüL~ 

Quer-me ' parP,cer, Sr. Presidente, que não exagero di
zendo Ql:.e ~sl.a é a situação de todo o P".iz (apoiados) em m'.l
teria de transportes; no momento. 
· Que o mal, com estes symptomas, entorpe.~e; impede. 
Pertuf'ba a producção, exigindo remedios, nà-o é necf.ssa.rio 
ez:careaer: está n~ · espirito da Camara; está em progromma 
de gôverno; está em relatorios: eslá. em todas a3 mensagens. 
A imprensa clama. os int.cressados se agitam: urge que liS 
poderes publicos .pr1Jvidcnchm . .. A Camara, mais de uma. 
vez, tf~m ido ao encontro, at t.endido aos pedidos dos Governo~. 
dando-lhes rP.curso, como aconleceu o ann.o passado em um 
vultuoso _credito para material .. . 

O SR. ALVARo BAPTISTA - Cincoenta mil contos. 
O SR. FRANCrsc:o YAr.t.ADAílES - Diz V. Ex. muito bem; 

o, Sr. Pres1dente. V. E~. ha de me permittir qi.:e, por terem 
infinita·mrntP ma.is autoridade do anP-· minhas palavras, leia 
alguns topicos lla zmnsagcm, da brilhante . merísagetn peh) 
S!'. l'rf!Sidente da Republica, enviada :i Gamara este annn, 
precisamente- so!Jre á Leopoldina Railway que serve ao meu 
d1strictc1. 

c.-Vol. D 



C1"nara aos Depilados - lm~sso em 22106/2015 12 52 - Página 7 ae 81 

i78 

Devo, anLes de proseguir, declarar á Camara e a V. E>.:. 
que nenhum espirita de hostilidade me anima. contra qualquer 
das empre·..:as ferrovíarias do Brasil, nem especialmente contra 
a Leop.oldina, dirigida aqui por um dos mais. autorizados no
mes d.a engenharia nacional, {apoiados), estrada ingleza. que 
ató por essa circum!5tancia, merece todo o meu respeito de 
brasileiro, muilv nativista, muito brasileiro, é certo, mas de 
nenhuma maneira hostil ao estrangeiro de todas as naciona
lidades e ao capital que procura a nossa Nação para se desen~ 
volver, lucrando e lucrando amplamente na explO):'ação de 
serviços puhlicos. -

.Assim diz a mensagem: 

~ Leopoldii;i.a Railway (é o ·Sr. Presidente <ia 
Repul:!lica .quem falla; peco a altencão da Camara), <!e 
cujas linhas a União fiscaliza- menos de um terço, pois 
aos governos de Minas Geraes e Rio 1de Janeiro cabe a 
maior parte da fiscalização, constitue problema admi-

-nistrativo e financeiro de grande complexidade. Para 
estudal-o a fundo, resolveu o Governo constituir uma 
comoissão especial, com represenlantes dos tres go
vernos, que fiscalizam as estradas, e incumbiu-a de es-. 
tudal-o, sob todas as suas faces, e i)ropor uma .so
luc.;ão pratica, que venha pôr termo á.s queixas formu
ladas, de um lado contra o serviço e as tarifas, e, do 
outro contra a falta de juros para o .capital . des
pendido, cuja importa.ri.eia. cumpre verificar official-
mentc.> · 

Sr. Presidente, eu não · estou completamente de accôrdo 
com os que sustentam que a Nação' brasileira deva sempre 
estar a concertar· as finanças Ci:} companhias ou emprezas 
avariadas, mesmo de estradas de t:erro ou de quaesquer outras 
que exploram -os servicos publicas. A meu ver seria prere
rivel deixar que as cousas seguissem sempre o seu curso 
normal, o seu curso com:mercial, indo á fallencia ou liqui
dacâo forcada as emp'rezas mal administradas ou mal con.,. 
sliluidas. Nada de excepcões, de revisões, de concessão de 
favores novos que aggravam, em vez <le resolverem o problema. 
Foi errado o traçado '? as administrações exorbilaram? as em
prezas foram mal exploradas? calculos e. previsões falharam! 
soffram as consequeucias: fallencia, liquidação forcada, ca
ducidade. Arremate quem quizcr e puder em praça o acervo: 
o poder publico intervenha como arrematante, si entender; 
mas nada de arranjos' de bastidores. 

O systema eminentemente brasileiro de concertar as ri
na.ncas avariadas das emprez~s ferro-viarias á custa da Nação, 
não me agrada ... 

O SR. ARMANDO BtrP.L.AI-4:AQm - V . . Ex. vae até á. sus
pensão dos trafegos? 
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0 SR . FRANCISCO VALLADARES - Não ha a suspensão d·os 
trafego~. Esse é espantalho· que só atemoriza aos que des
conhecem e. curso JUridico: d~cretada a fallcncia, os syndicos 
tomam conta da massa e providenciam para conlinuacão do 
trafego. · · . . · 

O SR. PAULO DE FRO~TlN - Quando hOuvcr snldo; ma.s, 
quando houver deficifl 

O Sa. :FR..<\NCISCO VALLADARES - Devo declarar a V . Ex . 
que respeito muito as suas ·opiniões e que o nobre Deputado 
é \lm dos espiritos que merecem todo o meu acatamento; mas, 
no assumpto, a minha opin;ão, que não espero ver adaptada. 
neste paiz de transaccões, de combinações, de modificações, de 
conciliações, é a de que .. a intervenção do poder publico para 
- concedendo sempr·e favores, ·para concertar cmorczas mal 
calculadas ou mal geridas, seja qual for a sua natureza, não 
se justifica á ~uz dm; verdadeiros interesses nacionacs. A boa 
doutrina é a dos Estados Unidos,. onde as primeiras emprezas 
de estrad&;; de ferro foram levaáa~ à fallencia quebraram. 
Segundos grupos se apresentaram e adquiriram os acervos: 
a e~loração continúa · a não dar resultados; novas fallencia.s. 

Só os terceiros ~-:lquirentes, obtendo propriedade pelo seu 
justo valor e reduzh1do os capítaes conseguiram resultados, 
tudo isso sem a intervenciíó paternal do Governo, a pretexto 
de possiv~ís interrupções do trafego!. .. 

E' esta a. noticia que tenho do desenvolvimento . ferro- · 
víario no grande paiz que é a America do Norte. · 

Que vemos aqui? Terei de voltar ao exame dos p:-ocessos 
e pratica!.' brasileiras, niio sem repetir que não preLendo que o 
meu pont.o cie vista venha a . ser adaptado, muito embora 
pense que elle é o que mais consulta os interesses reaes do 
paiz . · 

Nada àe revisões de contractos, nada de prorogações, nada 
de modificações e favores, que se não estancam, por actos do 
Executivo qut? só se tornam conhecidos, quando irremedia
veis os erros e facilidades ... 

Devem ser proscriptos ~ r~cusaveis todos esses concertos 
consisti'w.do em novos favores, tarifas mais a ltas, opprimin1o 
a :Prod'l!cção e premiando o erro ou o descaso ou a malvci·3a
ção de organizadores e d;rectorcs. 

O SR. p,\ULO DE FnüNTIN - A melhor sC)lucão seria a de 
pa'ssarem todos esses services colleclivamenle ã União. 

o SR. FRA'-"Cisco VAI.LADARES - Sim, mas não <>quipatan
do os operarias aos funccionarios, creando uma nova buro
cracia contraria ao verdadeiro interess.e do proletariado. 

O SR. PAULO DE FRuNTrs - E' outra questão . 
O SR. ALVARO BAP'l'ISTA (para o Sr. Paulo de Frontin)

Na qusl V. El:. tem razão ; 
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O Sn. .. J!'R.ANCisco V.-U.LADARF..s - Tcdos es~es cnocertos, 
todos esses arranjos novos redundam em altera1;ão dos con
tractos e na subvenção das leis 1e concurrencia publica, que 
C:ominam ou devem dominar a nossa vida administrativa. · 

Um individuo, cu grupo de individuos, aceeita as con
dições ·constantes de um edital de concurrencia; depois, aUe
tando diffirnlda'des, crises. etc.. 1:.mtra a pedir alteracões . do 
contra~to. Que pap,i:l fazer.1 aquell% repellidos o~ •:~ eluidos 
nas concurrencias, justamente porque os preferidos offerP
ram condições mais favcraveis .ao erario, que depois se a :~e
ram á vontade das · :Partes, rior favor e condescendencía dos 

.governos? 
O RR. PAVLO JlE FnonTlN - Na Leopoldina -não houve 

nenhum3 concessão por ccncurrencia: 
· O SR. FRANcrsco .V,\LL...\I)ARES - Estou fallando em these; 

alludo á. concurrencia e concluo que, feitos os contractos, de 
~ccôrdo com .as condições acceitas cu propostas, s6 excepcio
nalmente o Poder E:rncuth·o devia intervir para modificai-os. 
A attribuicão de derimir conflictos de interesses, de resolver 
sohre applicações de leis . e outras divergencias que possam 
surgir p;;rtence ao Poder Judicíaric. No Brasil - incidente
mente faHo nisso - vem o Poder ExP-cutivo sempre abusando 
da p·frrogativa, que é claramente judiciaria, de derimir os 
conflictos de interesses e direito~. modiffoando coritract«?S em 
que. é parte, e sempre onerando a Naçãq. 

O SR. Aluvu .. ~Do BUnt.AJ.'\.!AQUI - Para evitar males 
maiores. -- · · 

O SR. FRANCISCO V ALLADARES - O que . affirmo é a ex
prcss~o da verdade. 

Mas, Sr . .Presidente, isto foi apenas uma digressão. Lenào 
as palavra~ do . Sr. Presidente da 'Republica, a minha con
clusão ;cria, corno vae ser, a de pad, r a S. Ex . que active as . 
solueões, qu~ aclive · os trabalho~ da ccmmissão a que se re
fer<>, para auc o Poder Lr.gislalivo possa ainda esf.e a.nno 
e~'. <iminar o -problem~.. em que o proprio Sr. Presidente da 
:r..epublica võ tanta complexidade. 

O SR. p,\lJLo DE FnoNTIN -:- Essa commissão a·inda e..~iste ? 

O SR: FR..\Nc1sco V.u.r.ADARES - E' justamente o que· con
. cluo das palavras do Sr. Presidente da Republica. 

O sa_ Al.VAJ\O BAPTrnTA - Mas ao Governo do Estado.de 
!\1inas cumpria fazer isto. 

O S'l. lfn.4Nc1s~o ·v.o\Lr.AO.\RE~ · - O Governo de Minas tem 
cumprido U t!. dever ; mas o problema é complexo. Não é só 
ao E&Lado de !.tinas .que compelr. resolver. A estrada cLeo
poldina:i>, qu'e é uma verdadeira eolcha de retalhos, compcsta 
de ant igas, c0nce~ÕPS, cosidas e. mal co~idas. ·serve ao Districto 
Feder al e · a tres Estados - EspiJ·ito · Santo, Minas e Rio de 
Janei,ro, e está dep~tlente, SÓ abi, àe trêS governos, e._ taro-
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bem do Gcverno Federal, - não como senhores ou amos, mas 
como partes contl"actantes. 

O Sn. AR~:IANDO Buru.AMAQUI ,.... A parte do Governo Fe-
uera l é minima. .. 

O SR. Ar.VARO :B .. U>TISTA _:._ Parece que o Presidente da 

Republica, declarando (lue a parte do GovE>rno Federal era 
mínima, ·chamava para o assumpto a attenção dcs governos 
dos Estados. ~ . . . 

O, _sa. ARMANDO BURLAM,\QUI - ~fa~s directamen!e in
teressados. 

O SR . .ALVARO. BAPTISTA - • • • ma!s . •ctirectamente in .. 
teressados. · 

O SR. FRANcrsco VALLADARF.S - As paiavras do Sr. Pre
sidente da llepublica são as que passo a r eler .. _ 

O SR. At.vAR.o BAPTISTA - Eu as ouvi r.om tod<J. a aitenção • . 
O SR-: ·FRA!.liCÍSco VAT.L.\D • .\RE'.s - .' .. afim de tirar as mi

nhas con<'lusõ~s. D~sejo repetir, .para me fa.1.c~ cla•o e CtJtr.-
. preheudidô pela Camara. · 

Escr~ve S. :Ex. o Sr. Epitacio Pessôa: 
«A Leopoldina_ Railway, de cuja linha a Uniã.o fiscafir.a. 

menos de um 'terço, pois ao5 ~overnos de Minas Geraeo; e Rio 
de Janeü·o cabe a maior parte . d.a fiscalização, ec_nst:Hue· 
problema atlministralivo e financeiro de gt·and~ complexi
<la.de .» 

O Sn. A!.vt.nc B.\P1'1STA - A comple:x:idade v.-m da "solur,ão 
que deve ser dada pelos tres Estados sel"lidos pela Leop.oldina. 

O Sn. FR<\N'CISCo V.u.i...~DARES - V. Ex. vê que o Gover
no .iâ a eh.amou a. si, alargando sempr.e, como é de nossa 
pratica e ·co:;tumes. a es:vhera de suas attrib<.:içõe$. 

O SR. ALVARO 'RAPTIS'l'A - Da leitura que o · n-0bre Depn
tado a1•aba de rrpetir. t>u tiro a r.onclnsão primeira a q1:~ 
Unha .chegado, isto é.· que a .maior diffici;~dadé provém dos 
Estados interessados é não da. Uni~o, qu~ lem {)arte .minima . 

O SR. FRANCISCO '\7AT.LAOAl\ES - Mas o que concluo •io 
Governo, deante das difficuldades do problema, e do facto de 
depender. : . · · • 

O Sn. AI. VARO BAPrISTA _, A iniciativa devia caber ao 
Estaido de Minas. · 

O t'.n. FMNClSCO VALT.,\DAREs - ..• a Estrada de contra
ctos differentes, com lres Estados da RepÚbliea . Aliá.>, a 
mel"$l.grm esqueceu o Espirilo Santo, que é quem ha de ~ôr 
::i virt.ude ·em tudo isto. • . • (Riso.) 

O que é facto e da mensagem se deduz é que o Gove:-~o 
Federal chamou a si a solução... · 
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O SR. Ar.VARO BAPT!STA - O Governo está. chamando a 
. uttenção ~os Estados interessados. 

O SR. FnA::.r.1sco VALl.ADAREs - Peço· licença: V. Ex. 
labora em engano: o Governo já chamou a si a solução. Está 
isso no relataria presidencial, na parte relaliva á Viação .. 

Vou refor: 
«Para estudal-o a fundo, resolveu o Go\·crno con

stituir uma commissão · especial, com 'representantes 
dos tres Governos que .:scalizam. as estradas. e in
cumbiu-a de esludal-o sob todas as suas fa.i::cs e pro
por uma solucão pratica, que venha pôr termo ás 
queixas formuladas, ele um lado, contra os servicos e 
as tarifas, e, de outro lado, c:ontrn. a falta de juros 
para o cariit::i.l dispendido, cuja. importancia. cumpre 
verificar officialmcnle. > 

t • 
Em relação a essa ultima parte, a falta de juros para. o 

capital ·e a verificacão official della não me parece assumpto 
que deva preoccupa.r o Governo. S1 a empreza fez máo ne

. gocio cabe-lhe supportar as consequcneias. 
O Sn. PAm.o DÉ Fno~TIN - O máo negocio foi feito sob 

a direcção do Go\·erno Federal. . 
o Sn. F'RANC:lSCO V,\LLADARES :_ Assim V. Ex. vem me 

.fornecer um argumento contra a sua opinião que, aliás, par
.tilho com reslric1;õcs, do que tudo isso deve ser nacionali
zado. · 

Ma~, dev<l talvez concluir pela hora. 
A acLual situação governamental nos merece, a todos nós, 

~elo menos a mim, toda confiança: tenho a maior - devo 
dizcl-o -- ua rlarividencia, no alto senso, na capacidade -O.e 
aci,;âo, 110 zdo 1,ela Rept.blica. rio actual Chefe do Bs~ndo. 

o Sn. ALvAno BAPTISTA - Não obstante, V. E~. está 
reclamando contra a falt,a de solução para um problema de 
1,rim eira ordem. 

o Sn. FRANCISCO V ALLADAnES - l\Ias. justamente !I facto 
de merecel'-me confiança o Presidente da Republica. mo leva 
.a esta altitude em que ora me encontro, de levar a S. Ex., 
para que as resolva. as reclamacões procedentes do interior 
do po.iz . 

. Assim, penso cÕIIaborar com. S. Ex. e auxiliai-o na so-
Jt,;ção dessas questões. _ 

Este; o meu ponto de vista. Apoiando os governos - e · 
ao aetual não ba motivo para negar apoio - não me con
~üdero inbibiôo de collaborar na obra governamental, recla
-mando, suggerindo, alvitrando e até mesmo diver-glodo. Assim 
comprehendo que possa ser em. uma democracia util Oll efficaz 
o exercicio do mandato, cuja vitalidade está justamente nessa 
diversidade de opiniões, ·franca. e ampla discussão. . 
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O SR. 'ALVARo B.4.r.>TlS.T.A - O apoio deveria se traduz.ir 
r:a indicação dos meios _para satisfazer as queixas ou resolver 
a~ difficuldades. 

O SR.. PAULO OE FRONTiN - Sim, haveria conveniencia 
em qçe o u.obre orado1· indicasse uma solucão. - . 

O SR.. FR..'\,.~Cisco V .u.LAD.'1.RES - Essa VV. EEx, encon
trarão ·em ·um projecto insignificante, mal redigido (não 
apoiados), que tive opportunidade, no :ririmeiro anno desta le
gislatura, de offerecer á consideração da Camara, providen
.ciando sobre nacionalização Q.as nossas grandes vias ferreas. 

A solução· do problema da Leopoldina, si n não querem 
deixar entregue á propria sorte, é a sua encaxnpaçã.o ·pela 
União. 

O Sn. P A u Lc DE FR.oNTI:-:: - V. Ex. póde contar com o 
meu t·poio, que. embora. po"Uco valio.>o. está inteiramente ao 
lado df' V . Ex .• nesta questão. 

o S"P.. FRANCISCO V ALL..\DARES - Apoio que muito me 
honra e será decisivo, attento o valor do iltustre Deputado e 
sua justa ·influencia no seio da representação nacional, · - •
ar0io que · poderá provccar solucão mais prompta, .como 
conw\m: · 

l\fas, C\ que eu queria pedir ao Chefe da Nação era qu~. 
estat:.óo o problema ha muito em estudos, o navio no esta
!eiro, como se vt, da reensagem presidencial, fosse sem .de.· 
mora. lançado ao mar. Que venha uma. solução, para , que a 
cxamJr.emos, resolvendo nesta sessão. A não ser assim, E-rt
cel'rada e$ta, :i mGnos que não queira ngir só por si - o q;.ic 
não creio, p or lhe faltar · competencia, nada se poderá resa!
V(':r: - para o anno r eeditar-se-ha ?. · mesma historia: a 
mesma crise de tr:msportes, os mesmos proteslos e r eclama
ções. os mesmob prejuízos. a mesma justa co!era das c1:t3!:CS 
prndi.ctoras, que afina! são ag que mais concorrem 'J)ara as 
finar:c;as do Estado. Que lhes dá o Governo do paiz em tro~o. 
dos tributos que lhes ~.ri:anca? t::.i não lhes dá transporte 
;>ara a sua producção ? não :>ei o que tenha dado de ef!ic~, 
de 11rovcitoso, para qur~ seu trabalho seja mais remunerador. 

O, SR. ARMANOo BU~LAM:'\QUl - Já -yê que a intervencão 
<lo Governo é perfeitamente justifica,;oL , .' 

) . . 
O S.R. F n.<\....1'\C1 sco VALL ADAlrns ··- Até porque no Bras1! 

r.ão se a.~ um pa&so sem a intervenção do Go,1crno. 
O ~R. OtEG,\Rto PrN'J'C' - V. E :'C. ha de convir que S. Ex. 

o Sr. Presidente da Republica já tem ~uidado com muilo ca
rinho das nossas vias de _transporte. Haja visla a caducidade 
do contracto da ~strada de Ferro de Goyaz. · 

Nutrimos a esp~rança de ver dentro em pouco a estrada 
na capital. daquelle Estado. · 
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O SR. FRANC1sco VALLADARES - Diz Y. Ex. muito bem. 
V. Ex .. cnm applauso meu e da Gamara, defende com muita 
opportun:dade os interesses 00 Estado, flU_e lhe deve assigna-
1ados serviços, e ha de permifür que reclame tambem, embora 
pallída!l1ent.r, os interesses do meu, espeeialmenle os interes
ses e direitos da producçiio que se cõnfundem, afinal, com os 
da Na<,:.ão. . _ · . 

Como conheço muito melhôr as necessidades do meu dis
tricto, defendo seus interes.ses, corno O!; illust.res collegas tam
bem defrndem, de preferencía, os interesses dos seus Esta

--. dós. Assim, defendemos todos os interesses nacionaes que. se 
resumem nos interesse~ e dirf'itos cnmbinadoF e harmoniza-
dos de todos os munici1)iO' e Estados do Bras. .. · 

· Mas, Sr. Presidente, ainda não pudé terminar sobre a 
crise de transportes na «Leopoldina;p. Bem sei, q11e, além das 
chamada~ responsabilidride.s moraes permanentes, inherentes 
ao exerc1cio de funcção tão alta como a de que se aeha ;nves
tido, o Sr. Presidente da Republica !em com effeito material
ment~, litteralmente, tomado o seu fempo. 

Bem sei que não é passive! exigir mais de S.. Ex .. tanto 
. mais quanto para melhor me:reeer da Nat;à<:i vae praticando 
' mimo nenhum outro Presidente, com tanta latitude ou ex~ 

tl•nsão, o r~?imen presidencial. 
· Assim pen~nndo e assim agindo, se augme;ita possivel
mente suas responsabilidades e possivelmente sua gloria, au
gmenta. seguramente mas fadigas e sacril'icíos. 

Bem sei assim que S. E:l. tem o sr.u tempo completa:.. 
mente tomado e como é possível que em meio ele Lantas pre
occupaÇõ:rs maiores, como são as inherentes ao c-xercicio do 
poder, prublP.mas menores, parciaes, de interesse de zonas ou 
Bstados qufl se entendem já muito favorec.idos por viação 
frrrea, ~. Ex. a eslas possa preferir outras.. peço licença 
para lembt'ar. p:ira pedir accrleradamcntr o e.:::'udo rlcsta que
!'tào da I.r.opolclina Raih' ay QU(', para o Estado de i\1lnas Ge
raes, e ,sClhre~udo. pn1·a o segundo dis'.ricto, é vital. 

Formulo ronfiantc um voto' -- o de que a Commissão de 
que nos ctá noticia S. Ex., o Sr: Presidente da füipubiica, e 
<.IE- cuja e . ...:istc:-!1c\a neste momento poz existenria e trabalhos 
actuacs, não é licito duvidar diante' do inform(I positivo da 
mensagem _ .. es!amos em junho e o temno vD:i, apresenle 
quanto antP.s o r"lsullado de seus !?Rtudos e toc.ubraçõcs, s~ndo 
tudo logo t.raz~o ao conhtcimento da Gamara. Si isso ac_on
tec1>1 e 'li, "ºml'J espero. vier afinal esse trabal'ho ao nossC> 
C(lnhecimento, ac:ui nüo tenha a snrLe eos proj~ctos enlre-. 
g1Jes ao es1urlo das Commi;;sões PP1'manent.es. notaveis pela 
morosidade e, por isso mesino, sobre: esses constantemente 
redeitas. ' 

O ~:R. Atv.11.no BAPT1STA - V. E::r. estâ sendo injusto 
i:;ara com seus colleg-..i.s. 

O SR. FRk,.,.CISco V ALLADARES - Haja vista o projecto 
que aprêsentei 
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o Sa. A.LvARo BAPTISTA - Todos teem muito que fazer .: 
v . Ex. devia fe.zer defesa identica a que 1'ez com atlinencia 
ao Sr. Presi;;; ente da Republica. · 

Ó SR. FRANc1sco · VALLADARES - Não estou accusando 
nfüguem. Estas referencias vagzs ao Parlamento e Commis
sõi'Js, afinal não attingem a ninguem, cada um se exclue, ati
rando para o visinho a culpa e far muito hem . 

. E' evidente que não eslâ na minha intençãa offender 
a co!legas individualmente.. · · 

Cada qual considero mais trabalhador, exercendo com 
brilho e proveito maior o seu mandato; mas o resultado do 
trabalho afinal não nos dá para que no~ or;!ulhemos bas
tante do est'orço collectivo, com tanta difficuldade elanorado. 

Isso a~ontece tantu nos parlamentos, como nos tribunaes. 
Jfa}a vista o Suprti11io .:ini.ie cada juiz é mais · !t1minoso, 

crda megisLrado mais eminente, e os feitos, as causas se 
amontoam. . . aguat·dando por annos julgamento. 

"' O SR. ALVAR.o BAPTISTA ......:. Aili é pequeno o numero de 
juizes, ;iqui o numero de DeJ)'utados é muito maior. 

O Sl\. Fl.1ANctsco VALLADARES - Mas talvez por isso 
mesmo, o :resultado do trabalho 'pequeno. 

E' tempo de concluir: .. 
Que '"a eommissão do Governo, trah~lhando sob os auspi

~ios rfo joven Minis tro da v :ação, procP.da ao menos tão ac- · 
celeradt'!mentc como ::.s nossas Commis~·ões parlamentares. e.. 

· i;ma vez apresrntado seu t.rahal110. (]HC i'.rm de aqui ser ainda 
~xaminado r1or varias e cloula~ Commlsslíes pcrmanenl€s da: 
G~mara. !Pmbrando-nos todos dos humildes lavradores do Es-
tudo de ~Tinas ... · 

O Sn. A1.vAr.o BAM'lST:\ - 'E' prcci~o esperar a mensagem 
· do futuro Presidente da Republica. 

O SR., FnA~crnc.o VAJ.LADAn.r~s - .• . qualquer solucão se 
aprcsq~ que ponh a termo no s ~eus supplicit1:;; . · 

T ... cmbrl'm-se os l"P~pon~nve:s p t>ln ndminisll·a~ão dos h•t
mi làes lavradores dn Estado de Minns Geracs. des~es produ
ctore!'\, · c!esses honrnns out> rnourejiim Je ~oi a sol. srm am
paro, sem apoio, em rondições ltod i• ª'' l iahnlllo. sem facili
da<ies dl' crualquE.'r l'~prci~. sem credito. ao que, aliá~. s.e re
fere B. Ex. o Sr. Presidente da Repuhlk a e as~im possa or
~ani~al -i. afín::i l. São f.'~.ses, os lavradores, os ~randes susten
!acPlos da fortuna nacional, - são elll'!~ os productores. cuio 
trabalho se dup1ica, se converte em· sacrific?o, redun'la não 
raro em Pl'ejuizos e ruína. porque se opera em condições de-
ficientes ~inão hostis. . 

Sr. Presidente, tendo a!Iudido á .falta de trari;oporte, sem 
nenhum intuito de censurar qnalquer admin:slracão, sem 
nenhum pensamento qe hostilidade ou censura qualquer a 
qualquer companhià ferro-viaria, cujas adm(nistrações, acre-
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dito, sejam as melhores, e tenham aproveitado do melhor 
modo os recursos de que tenham podido 1ancar mão para 
resolver as difficuldades das situações, alimentar· o proprio 
capital, satisfazendo O$ seus accionistas, os interesses estran
_ geircs e nacionaes c::onfiadós· á sua guarda: não viso envolver-
. me na vida intima das emprezas... · 

O SR. OsCAR SOARES - Nessa ~eara ... 
O SR. FM.....;crsco V ALLADARES - Nessa seara, como muito 

hem diz o. honrado Deputado peh Parahyba, autoridade, mor
mente nesta situação, sem nenhum desejo de melindrar a quem 
quer que seja, apenas desejo com cs agricultores do meu 
Estado que . a questão se resolva: ao menos algum tl'abalho 
appareÇa, alguma medida seja proposta,, e a representação 
nacional afinal resolva ou 1 dla nacionalização das gTandes 
redes, . ou restringindo-se ao 3aso particular da Leopoldina, 
conclua ou pela encampacão, como tive occasião de suggerir 
ha annos em manifesto eleitoral e englobadamente no pro
jecto de lei a que alludi. 

Como, Sr_ Presidente, me restam ainda alguns minutos, 
desejo prestar servico a V. E:.t .. e á Gamara. 

Tendo sido levado a alludir á questão de tran·sporte, di
rei que esta questão está consideravelmente aggravada ri.o 
Brasil pela desorganizacão absoluta. do tl'abalho, e pela cir
cum'stancia capital de não termos no paiz ... 

o SR. ALVARC> BAPTISTA - V. Ex. quer regúlamentar o 
!rabalho, não é assim ? . 
. o SR. FRANCISCO V ALLADARES - Deus me livre de entrar 
neste cir:ioal. 

, O SR. ALVM\O BAPTISTA - Seria uma lição proveitosa 
para mim. 

, O SR.. FRANCtsco VALLAD:\I\ES - Si V. Ex. esperar que 
eu conclua o meu pensamrnto, verá que não vou envEll'edar 
pelà regulamentação do t.rabalhc. 

Deixo isto. á cogit.ucão da Commissií.o de Legislação 
Social. · 

Meu pensammllo é que a crise de transporte está aggra
vada no Brasil, quamo á producção agricoln por não tormos 
ainda organii:aco o ~re>dito para a lavoura. 

constituimos um pai'.~ «essencialme11te agricola:>, segundo 
a formula consagrada, e entretanto, não conseguimos organi
za:r o credit,l a.r;rieoia. 

Ha cem anr..os p1·omettído, ainda hoje é uma. aspiração re
mota e vaga, habitual, rermanente, constante n2s mensagens, 
nos relatorios, nos p1·c.gi-ammas dos Ministros e Presidentes 
da Republica, mas 5'emp:ze o ideal, um triste iC.eal não reali-
zado. · . 

Ha. mesmo, na mcr.sa·gem do ac:tual Pl'esidente,. um ra
pido capitulo espeeialn~E:'Dte destinado a essa aspiração per-

' . 
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manente da ag-ricultvra brasileira, um · inc1stvo synt.hetico 
~apitulo pr0cüso em seus termos e conselhos. 

E' o Pr~l'ideut~ da Republica quem falia. Peço a at.ten
!)ão dos nobi·es l >eputadcs, não para. ao; palavras do humilde 
orador, ma;: para os con~eito$ sabios, para os 1?nsinamento$ 
autorizaC.os C:o emine!lt e Sr. Epitacio Pessoa: 

<0 Governo tem sua attem;ão voltada para a si
tuação precaria em que ha longos annos se encontra o 
agricultor brasileiro, forçado, por ingentes necessida
des, á venda dos productos, apenes colhidos, por pre
ços mui Las vezes inferior ao custo-. da propria produ
ccão, sem que isso aproveite ao consumidor nacional 
e ao exportaàor. mas unicamente aos capitalistas in-
terruediarios. . 

· R~clamando para isso o dever de instituir as ba
ses de um justo equilíbrio entre o proveito do consu
midor e as vantagens do agricultor, assegurando a 
este ultimo meio de _.ddender as suas colheitas, es
tuda o Governo um projecto de credito agrícola que, 
ao mesmo tempo, ponha o trabalho em movimento e 
lhe valorize os frutos. 

Sendo certo que o nosse> credito antes djf1'iculta 
do que favorece a. industria agrícola nacional, pois 
os nossos bancos operam exclusivamente com credito 
eommercial, isto é, não distingUem enl!'e o lavrador e 
o negociante, pensa o Governo que o systema a ser 
estabelecido deverá ter como principal objectivo a 
melhor fórma de augmentar e proteger· a nossa pro
ducção.». 

Abençoadas palavras, precisas, opportunas, ch-<!ias de 
pz·omessas e esperanc;as! 

Que se traduzam .em realidade, como sesuramente é de-
.~ejo e intencão do Chefe do Estado. · 

Quero dizer á Camara, e não é novidade, que justamenl1~ 
a falta deste crediío, obl'igando a venda dos productos, ag
grava a crise de Lransportes, o productor, apenas colhe, pre
cisa de transporte para enviar o seu producto ao mercado. 
pu1·a sati::~fazer compromissos, contra.bidos sempre em con
<l i cões pesadas . 

Essa é a si luação do lavrador no Brasil: operando em 
meio hostil, sem que ns podares publícos do paiz, eminente
mente agrícola que somos, até hoje tenham conseguido orga
nizar qualquer systema permanente de credito para permit
:Lir, methodizar. systemati2ar, proteger, melhorar, augmentar 
a producção . . 

Esta é a condição da lavoura do Brasil: ha cem annos 
reclo.mando a organização do credito, constantemente vi::~ima 
das exigencias dos fornecedores parLiculares ·ü0 d~nheiro~ a 
juros altos e prazo curto. E'sta é, veriadei "3mant.~. a situacão 
d.a lavoura no Brasil : operando. em coadicões improprias parl\ 

' 
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um trabalho feeundo e remunerador. absolutamente hostis ·á 
produci;ão. 

Uma vez que o Sr. Presidente da Republica se encontra. 
tão bem inteur:ionado, como se .vê da mensagem, todos os 
mims voto:s são para que S. Ex., coberto pelas bern1ãns da 

_ Nação, possa, ao menos, chegar ao centenario, tendo resolvido 
o problema do transpo;-te para as regiôcs já servidas por via
ferrea. e o grande problema, o problema maximo do Brasil, do 
qnal rl.i>pende toda a sua vida, todo o seu progresso - a or
ganizacão do credito para a producclto. (Muito bam; muito 
óem. o 01·arlor .é muito cumprimentado.) 

O S1. Carlos ~~ Campos (pela ordem) - Sr. Presidente, 
havendo tres vagas na Commissão de Finanças, requeiro n. 
V. Ex; se digne providenciar no sent.ido de que sejam pre
enchidas, a bem dos trabalhos da mesma. 

O Sr, Presidente - Attendendo ao que requereu o Sr .. 
Deputado Carlos de Campos, nomeio, para preenr:herem as 
,:ag::is existentes na Commissão de Finanças, os >:!rs. Carlos 
.Maximiliano, Ramiro Braga e Josino de Araujo. 

Não 11a mais oradores inscriptos. 
Si mais nenhum dos Srs. Deputados quer usa:> da pa

la\'l'll na hora destinada ao expediente, vac se passar ã otd?.m 
do ctin.. (Pau.sa.) 

Cornparccr.m mais 'JS Sr$. :Fe!ix ·Pacheco, Anniba! To
ledo, "Antonio Nogueira, t'our.n. G:~~lro. Abel r.hermont., .Jus
tiniano dr. Serpa, Pires Rebello, .Toão Cabral, Thomaz Accfo!y, 
'Thomnz. Cn.vnhmnl.i, A ll'xnndrino Cla Rocha, Aristarciiú Lopes, 
Nntal!cio Camboim, Alfredo ~e Moya, Lconcio Galrão, Moniz 
~:;di•é, Vü:cnl.e Pirai;ihc, Ar.l'vedo Sodré, Ma.noel Reis, João 
Gnima1·iicil. Htiarqut~ · de Na1arclh, .José de Mot'aC'S, Maul'icio 
de Lacerda, Jo~<~ Alves, Matla Machado, Ribeiro J11nqueira, 
'Jfl~é Bonifacio, Gom<>il r.ima, Antero Bof,,lho, Jo:;ino d~ Araujo, 
Mello Franco, .JosP. Lobo, Sampain Vidal, Rodrigues Alv~s 
Filho, Manoel Villnboim. Eui;-Pnio l\füller, Celso Bayina, ·Go
mercindo Ribas, .João Simplici<,, Augustc> Pestana· f! Joaquim 
Osorio ( 41) . · · 

Deixam de. compari-cer -os Srs. Arlhur Collarc-s More;ra. 
Ephige.nio de Salles, Bento de i\Iiranda, Chermont dP, Miranda~ 
Pradr, ·Lon~s Lui:T. Donlingu~s. A~n:~í->mo .\z<'Yêüo. Hermino 
J3arro:>o. Moreira da Rocha. ThC'maz Roor:gue~. Vic!'nte S:l-• 
boya, Ilàefon!"o. AH"iano .. Alh~:.'to Maranhão. Affonrn Barata., 
Cunha Lima. Snlo;:: díl LuGena. Jníio E!vdo, BaltJ1azar Pereira, 
C..Onzaga Maranhão, Antonio·. Vicente, Eduardo Tavares, Gcr
vasio Fioravant~. Arnaldo "Rastoc;, Pereir:i rle Lyr1, F.stal!io 
Coimbra,· .TuLo de .:\Ii:illrr, Miruf'l Palmeira. l\fandon~~ \Iartin~. 
João Menezes, Pedro L2go, Octavio Mangabeira, Lauro Villas 
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Bôas, Pires de Carvalho, Mario Hermes, UbsJdino de Ass1;;, 
Paclleco MendP-s, Arlindo Frai!OSo, João i\langabeir:i, Alfredo 
Ruy, Seahra :[j.1ho. ArEnüo Leone, Rodri~ue~ Limn., Euge
nia Tourinho, Ubal do Hamalhete, Oclavio da Rocha :\liranda. 
Azurém Furtado, l\i~ancr Nn.scimento ,Ari.:.tidcs Caire, .XC\
rival de .Freitas, José Tolcnllno. M'accd!o Soare_s, Themistocl~z 
de Almeida, J<rancisco .Marcondes, Raul F1;mandes, · !lfario de 
Paula, .íoi::é Gonçalves, Her·culano Cesar, Augu::to rlc T,ima. 
Albertino Drummond, Silveira Brum, Antonio .. Carlos, Ame-
Pico Lopes, Landulpbo de .Magalhaes, Franclsco Brussene, La
mounier Godofredo, Fausto ·Ferraz, Frandsco Paolii:-Jlo, Wal
domiro de MagalbãF!s, Ja)me Gomes, Va7-· de Iifollo. Honorato 
Alvei;, C~niillr> Prates, Raul Caráoso, 8alles Junlúr, CincinatJ 
Braga, Cesar Vergueiro, ?llarcoLno Barreto, Prudente de Mo
raes Filho, V ieira Mirand3, Palmeir:i. · Ripper, João de Faria .. 
Pedro Costa,. Arn-0Ipho Azewdo. Ramos· Caiado, Tullo Jayme, 
Severiano Mar1111es. Costa Marques, Ottoni i\Iaciel, Abrlon Ba
ptista, Pereira di> Ol\\·,;i ra, l\farçal de Escohar, Alcir.ies Maya. 
Nabuco ele r,ouviia, Flores da Cunha e Domingo~ Masca
renhas· ( 95) . 

ORDEM DO DIA 

O Sr. Presidenta - A lí3ta da porta accusa a presença de 
H5 Srs. Deputado.;;. 

Vae-se ,PI"Oceder a . .,, vct.ac•'Jes das materias que se acham 
sobre a mesa e das. constantes da ordem do üio.. 

Peç;o aos nobres Deputados que occupem a:' ~uas cad!eiras. 
_(Pmtsa.) 

Vou submetter a discussão e a votu.cão dua:; rcdact.lõe~ 
finaes. 

'E' lida e posta cm discussão a sci:;uinti: 

i'i. fO - {(}20 

Redac1;âo final do vrojecto n. 7<.0, de -f!I f .9, que cb~·e o r.i·edíto 
ri~ 3 ;000$, para 2J<1(famcnlo d1 ccjuda. dt: custo a divcrso.s 
S1'-~. Dcprita,los ,. 

O Congresso Naciono.l rcsolvt1-: 
Artigo Único .. E' o Presidc>nle da Rcpubl :ca au tnrizalro a. 

abrir. pelo Minlsterio da Jmt.h··a " :\Pi:rr,f'io~ Inícrinre.::. o cre
dit.) .jp 5: 000S. ;<Uf'D] i'.mí'~: lar .fi Y<>rrm \)' dn :.1rf.. 2º <.la l~i 01.'
~ameI'ltS.ria vigente em 1919, para occorrP-1' ao pagamento de 
a.!uda~ de custo a GUe teem direito. no ex1:.micio de 1919. os 
DP,rn1trdos Carlos Masimiliano .Per~ira cks Santos, .Tnsé Ro
berto Leite Penteado, André Gustavo Paulo de Frontin, Raul 
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Barroso e A!ranio d~ Meno Franco; revoga<tas as disposiçõee 
em contrario. 

Sala das Comrnissõcs, 5 de junho de 1920. - Monteiro~ 
Sou:a. ·,,_ José Alves.. ·- Pedro C6rrêa. 

· ·. Ot.e Sr. Pl'.esidente - A esta redacção foi offerecida a ae-
gum . . 

Emenda á redacção finr do proiecto n. 10. de 1920 

Substituam-se as palavras: co credito de 5:000$ supple
mentar á verba 9", do art. 2º, da lei ot"çam.entaria vigente ew 
i919>, pelas seguintes: co credito especial de 5 ;000.$000.>. 

Sala- das sessões, 5 de junho de 1920 .. - Munleiro tk 
Sou.ia. 

Vou submetter a· votos a redacção fi".'lal sobre a emenda. 
Em segUida, é approvada a referida. redacção final do 

projecto n . 10, de 1920, sobre a emenda • 
.Approvada a referida emenda, do Sr. Monteiro de Souza. 

O Sr. Presidente - O projectc vae ao Senado. 
Approvada' a redacção final do projecto n. 18, de 1920, 

3endo remetlido ao . Senado. 

O Sr. llresidente - Vou submetter a voto~ o sr.guinte 
requerimento .offerecido na sessão de hoje, pelo Sr. Ildefonso 
Albano. 

Para qUe o Congresso bem possa avallar o~ alevantados 
intuitos da «Ar.cão Social Nncionaliela>, requeiro :Sejam 1.rnn
scriplos no Diario do Conares.~o. 1 º, as hases dn mesma s::icie
dade; 2º, a entrevista do Exmo. Sr. Presidente da Repub:í~a . 
concedida ao Dr. Alcebiadcs Delamnro Nogueira da G~ma. 

· director do pamphleto ·nac ionalista Gil Blas, o, 3º, o d iscu]'.~r. 
do Presidente da Accão Social Nacionali;;ta, conde 'do Affonso 
Celso, proferido por occasião da festa da inst.nllacuo da me.smn 
sociedade. . 

Approvado . 

DOCUMENTO A QUE SE REFJm?l O l\EQUERlMENTO SUPRA 

Bases para a eonstituicão· da c:Acção Social Nacionalista>. 
propostas pelo seu autor Dr. Alr.ebiades Delemare Nogueira 
da Gama, director e redactor-chefe do Gil· Bla.s, pamphleto 
nacionalista, á assenibléa de i3 de fevereiro de 1920, reunida 
na sala das conferencias do Instituto Historico. e Geographieo 
Brasileiro, sob a presidencia do $!". Conde de Affonso Celso. 
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SEUS FlNS 

A A-c.;ào :-Social . .1\acionalisia é uma instltui~ão,. '5em .:b. 
l'a-Oter polili.co uep.1 r_eligioso, que ;;e destina ao estudo cios 
nossos pro.tllemas socLaes, tendo em vista unificai'. em um 
plano commum de acção as energias dispersas do pát.r10tismo 
nrazíleil•o, para o iiro de btm eervir. por meio elo iivro; da 
p~avra, do periodisµio e da propaga.no.a, á causa da Dacio-
na!iza11ão do Brasil. _ · 

A Aci;ão Social Naci-0nalist.a, acolhendo em seu seio re
presentantes <.ie Lodos os partidos políticos e de todas as con
üss:'.'es religiosas, promoverá a a.dhesão de todas as :;.5socia.
.. õe;;; patriot.1cas .e cívicas .do paiz ao seu objectivo, e acee.ttará 
a coHaJJoração de todos -0.s brasileiros natos, que, de bõa von.
Lade, se cou:;;agrarcm á causa o.aciona.lista. 

E ', portanto, unica. e ~ciusivamente uma instituicão de 
analyse calma 1:1 de' accão desinteressada,; ·poréw iirme e uni
form~, tendo em vist.a. promo:ver, por t.odos'-os meios ao seu 
alcauc.e, a. obra da inteira e absoluta emanc!pacão da !>at.t'ia
t-:irasüeira. 

S.UA ORGANIZAÇÃO I•'UNCCIO:N.A.l. 

j. Acção Social :Nacionalista procur'l.ní. \:Oiúederar todas 
..;$ a~~cciaçõe$ palrioticas e civicas cto paiz e aggremiar toao~ 
cs 11i:asileiro::; J;lal'()S para o seu unico objeetiv•J: - a uacioua-
hai:iio do Bra3ll. · · 

As associações confederadas fa1·-se-ã.·) representar por 
meio de àelc;,;ai,;ões composLas de tres a. cinco xnewbros. 

Os indiv1duos faruo sua adhesáo pessoal por si.mpZe.; 
proposta assignada. por dous socios conrederados. 

'l'aulo a adhesão das associações, como a. do:~ simples in
di'vidu.:is, serão submettidas pl'eHmmarmente ao parecer dê 
uma cummlssiio ac syndicanc1a. 

A Accão bocial .Nadouahsta, pos:;ui!'á tlou:s orgàos em
cientes: - um de acc•b executiva, o Directorio t:entral, e 
ouLx·o de estudos sociaes, o Conselho Supremo. · 

O primeiro tem Juncções meramente ex.ecu~ivas e o se
o;undo caracter cstrictameute legislativo. 

O Directorio Central~ cujo mandato será de tres anno:;. é 
~leito pelo Çonsel110 Supnmo, dentre seus membros. Com
oor-se-á de uru presideute, quatro vfoe-presidenLes. tres se
cretario:; e um thesom·ciro. 

O Con!'-elho Supremo, cujo mandato Lambem será. de tre1' 
annos, será eleito em assembléa geral de todos os associade>..; . 

Compor-se-á de um co-mité · de individualidades, com
posto de cem membros e de representantes de cada instit.ui<;ão 
federada. 

O Conselho elegerá dentre seus membros um pre9idenie~ 
quatro yice-presidentes e um secretario. ·. 

Compet.'é ao Directorio, uma· vês approvadas as couclu
:,;ões das theses, dar conhecimento dellas ao paiz, ã:.> altas 
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auto1·idacei; roristítuidas da ·Nação C· ao povo, por meio à') 
livro, do periodismo, das representaçêJ;s e memoriaes. da 
palavra. por toda;; as fórmas de vi.:lgariza_ção e publicidadP., 
fazendo a m_ais intensa. ·e efficiente propaganda das idéas. 

-~ 
ESTATUTOS SOCIAES 

A assembléa de 13 de fevereiro nomeará uma comPW>Sa·) 
especial de quatro membros incumbida de redigir, sob e3ta~ 
bases, os estatutos da Acção Social Nacionalista. 

Todas as pessôas e delega~ões que comparecem á reunião 
de 13 de fevereiro e subscreveorem este projecto, approvam
n'o, e. {pso facto, são cons1derados socios fundaavres dc-Stl) 
instituicão . 

. Rii} de Janeiro, 13 de fevereirç de f920. 
(Do Gil Blas, de 19 de fevereiro de 1920.) . 

A PALAVRA Dll UM ESTADISTA - Ul\L\ AUIHENCIA NO «RIO NEGRO:t 
. - AS PRlME!RAS !MPRESl'ÕES 

Conheço pessoalmente alguns estadistas do Brasil. Com 
toccs el(es, de.5de que entrei na vida publica, aos 18. annos 
de idade, Lenho tratado, sempre ce alheios interesses, olvi
dadc sy:::tematicamcnte dos meu~. 

De Affonso Penna ao Sr. Epitacio Pessoa, com todos os 
Presidente da Republi-ca, nesse longo periodo, de mais de -
12 annos. tenho tido a honra de entrevistar-me, por mais 
de uma 'vez, guarc.!andl',. em meu espirita,· uma nilidà im-
pre::isão de cada dm dellcs. ·· 

3''<1miliarizado, .pois, no trato dos homens publicas mais 
cmincn:rs de meu pair,, tem sido sempr.c com respeitosa 
sympalhiô.! r ah·rn luta ~e reri idade de a!~imo que me apnro
ximr de qualour.r dr.!"se~ vull.o:; r~preser.tanLivos da polit.ica 
ou dit ali.a ndmini~Lra1;lio, mnximé porem', como jornal;sla 
combalrnt~~. nunca plrilici favores pt>s~oaes, nrm pretcnc!i. 
compcnsa1:õr$ P"hs minhas allil udcs fr:lncas, decisivas e in-
sopilnvrlmentn sincer·as. . 

Hl.'vo rlizrr, ::iinda. (jllC não r-..;:prrimcn1ei .iíim:iis llf•n:-iuma 
r.mocflo ao f:.lll:ir a h cim1~ns da csl alura riP Rodri!::ues A!ve~ ou 
de I>r.lfim ~foreira, de t\ ffonso Pr.nna c•u de João Pinheiro. 
de Nilo Pei;anha ou uc Arthur Bernarde~, '\e Calogeras ou de 
\Vn~liinglon Luis, de Hio Hran~o ou de Homr.ro Bapli"la. 
Julgo-me tão á vnnl::dc- na prespnça de ~m.lquer delles. como 
se estivesse ao l~do d{l 3r. I.opAs Gonçalves ou do ~r. Fausto 
Ferraz, do eorom:l Marrolino Barreto ou do Senador Azeredo-. 
ou até mesmo do Sr. Wenc.eslau Braz Pe11eira Gomes .. ,· 

• Cnnfesso. entretant0 e o digo á puridade, com esta 
·fr:rnqneza rude que r'i 0 traco caracterislico da minha f Pi~ão 
jornalista, que me Hi71~i proftrndamente emor.iomdo. emr.eio
nado e nervoso, ao defrontar o Sl'. Epitacio ca Silva P_essôa., 
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n.-. à ia r:m qnr ~. Ex. !!\ •.' t·f!<:ebeu, i!1i1 :rndi·~11t: i:L p;· r",y i~1111<'n i.1: 
1r1an:acl.a. 

E' qu(~ n11.~ Yi, p 1!l:\ \'•:·z pL·im•~ ira. l'rn p:·es1:JH:a d1· um. 
g·:·amle usW.dí:;La. hom1~m de EsLadQ 11u. acc.cpr:ão mai;; amp!::t. 
dn 1:ocabulo. lnl comu :,':; Ycm dl'.J'inindo. r~ S'! me aú:.;u randn 
••m trai;os. n iliclos. JH! ;; 1~u nol aYel Governe d(• at:ção e de r:-m-
r1r rhenCiment.o,,;. . . 

A, figura austera. ma,; .irradiand11 ~yrnµathia. <lo primeil·n 
ma;;islrado da ?\ac:ão evocou,...me u. lemb1·::mça de al;;uns vultos 
var·onis e immorto.es,. que fizeram a g-ran<li:za e elevaram o. 
r:i.ina do Brnsi1. cm l)brns de benemcr:eu.cia r~ 1~m sulcos dn 
t~1lcnlo. · 

E squeci-me. lJO t' momentos, tia alta. e melinJro~a mis.são 
que mo levava ;i pr(\sença do Cllefo elo Estado, para, Yisivcl
incntr. commovido, cotejar, em uma. syn these ve1' ~iginosa, mas 
exacla, G _typo incon1'undivel (!aqueHc estacfü;ta clf: e.scol com · 
:l J}}1y;;ionomia~.paradoxalmente ridicuh e r:arica.t.i.n·al <la 
maio1·i:1 do~ homen;;. _que teem desgovernado .o paií:. em uni 
dc!it'i<) percnne ele ~::;barijamentos. em . uma t'Lcnw. ancia d~ . 
nepcli~mo, amordarudos e en<;arnet.ado~. pela pn!iticugem 
::oniuma<:. <ll:L1vardados. acocorados e ln:rnilhados. como :··~-
1•! i~. · <1cante da vei·o;-asla du. imprensa. merccnurfa e alieni
!;ena. !amcntavelmcnlc r:ullos' e tt·unentavclmont.c- incapaze~ 
instrumento:; dr.cci~, pasdvos, inconsciente::: na garra do ca
J1i!alim10 . estrangeiro-. st1lvo rarissirnas excep(:f>e:_;, qur não 
'\' t'rn a pr.oposito citar. · 

CQmo me senti confot·Lado uaqul'llc momcnlo ! 
Ia. f a!lar ao esl.adbta predestinado. u quem comJ){'t~· c1 

•:!wargo mcssianic;o dr. intcg:rar ll Bras il na pos~e· <lefiniiiva. 
de seu~ Jf'git irnos Yalu1·c~ . de impol-o ao re;:pcito e á consi
det~1çfü) uo mundu c1.11l1.1. tle l'efurmal-n 1·atfü:almcnle, de dar-
1 he nt.• eul'lo lap;:o de ll'C'~ anuo::;, a:' .-•:1•:Tgi11:>. tL viLalit!arfo, :l 
rur1;a potcneial. qur• 1 .!~lüo a<~cumuladas ni1 :>Nl ,:;r.i1) enlh1~Hillt
,.atlo " fecundo, , . qu<· niin- t •:•~w .~ido :tfH'()\'lli lada,.; ilr.\·ida
i1H~nt 1~ . 1;e!o. inP.peia d1• um; 1111 r1·i111i11o~a11J1:ul1 .• malb:11·ala1la::. 
JH\] :t ct1\'at·tl!a dr cutrr1,•. 

· .\'iuiln S f' fP.z. (, lww \'l'l'•.lad!'. 1•111 :111 au 11(1,: d1: 1·1·:.; i11t1•fl. 

;·1·pttblfrano. :'rnn J1 n rn·t::n·. i\1 a:-, ·i nfelizml'HI e. a. uhra '~" l. t• 11-
l'lura I Lia Palrilt 1'sl :í. foria Pl!:t pn1· !01·111im1r. E' p1'1'ei~11 d (•
fi11i1·-l!1i.• us lrw;o;: :;1·cl:il1:d.oni1•0:;. har·11·;1rniz:11: a~ li11h:u• r!:i. 
J;'l<;ltada. c•(1tTÍ;..;jr O.<: l~ l't'O!' 1.~ \I~ Üd<~ito•• tia l'tlll$ll'lll'.l;iio. ôll' 
;.:amU,s$iJ1· melhor o:= ali<.:Ct'1:r•s. f'OTllpl<!l.nr· :i cupnln. aind·a in
<'Ípi<'nti·. q11:..i:-:i inforlllf'. a 1w 11ai' 1·::b0<:ad~:. 

:\o ~t·. Epi1.ac ii~ Pes~1:1:1 l':lb1 • li C\'ll lf'!Piltll lll\I 'la nbr:l 1·1·
publicana e u .Bra~it mais in~pi 1·:1<.1a1m'11t. 1.• 11;111 p odm·i:r l.1~1. · 
:1S"idn do que eleyando :'r 1mrul pr· rsirlr1w ial m11 homem 1bl sua 
"IiYl'l'!!adurn. edue~1do iw tral.u <ln~ 1 ivr·os. ·ronnado na '~~11Qla. 
<.ln lrãballrn. 1~.='pcrirncnla~lo. l'Ulí o t· viajado, clot.atJo de um:t 
rija tempera combat Í\'a, in:>en:;rvel :i ()ajulacão ~ friv an~r! a. 
lisonja, disciplinador, inethodico e just!ceiro, inflexível no 
cumprimento do devei· e sereno na execução consciente ele 

e~- vo1. n 13 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 22/00/2015 12:52+ Pág ina 23 de 8 1 

sua vontade, eonhecedO'r; e:'i:imirr dos problemas mais !lalpi
fantes da vida nacional, imbuião de uma nobre e elevada 
comprehcnsão da compostura d~ seu cargo, corajoso, . ener
gico e imparcial, amando, sobreludo, e a~ima de tudo, apai
=-:onadamcnte sua P:itria e confiante ::lém disso, nos seu~ 
estuprndos destino~ histc•ricos. ' 

Era na[l;iral, pois, 01. minha ~moç:5.o ó.O entrar no gabinete 
do Pr·esícenle da R;-publka, pa~~:mdc, e:i.1 conjunto, pcl,o meu 
espirito, como em nm J;al~idoscopío pho.nlaslico, as ímpres-

' sõ~$., que acima deixo exaradas. , 
Era a nrirneira vez que me via ao lado ~ um cos plaio-

res estadistas contemporaneos. ' 

NO PALAClO ClUO :?rnGP.0> 

Precisamente ás H horas e ~() minutos, trampuz o largo 
portão da avcmida KoEller, em Petropcli", penetrando \no 
lindo jardim do Palacio «Rio Negro;i,, rcsit.!encia de verãct C.o 
Presidente da Repnblica do Brasil. 

A' portaria, annui;i.cfada a minha p~eHnca. fui immedia
tamente recebido nor um di5linrto offirial da Ca~a Militar 
do Chefe de Estadô, Sr. csimmandante I\cbrcga t.Ioreira. 

LevaC.o para o salão do bilhar, nhi ag-uardei, rap!i:los 
minutos, qne o Sr. Epilacio Pessüa cc .. nclui::se uma confe-
rencia ji iniciada. · 

Na sala ao lado, _a senhorita· Epifac!o d~licinva aos que 
a ouviam; cantando magi5Lralmcnte aI;uns trechos seleclos 
de musica espiritual, rfNClando-se interprete suggestiva. da 
obra debussyniana. 

Entra o Sr. Homero Bapti~l.,;. 
O l\Iinistro da Fazenda concede-me o prazer d~ alguns 

momentos de paleslr:a. 
Falia, com cnLhusiasmo, do programma da Accüo ~.ocial 

Nacionalista, hypothccando-me, mais uma vez, o seu valioso 
a1>ci.o. 

- <1:Podem os seus legion:i.rios contar com a minha. abso
luta ·solidariedade e sincera symralhia. Presidrnte da Liga 
Jri Defesa Nacional, cujo objcctivo é a obra <lo :-ippltrclha
:m('nto defensivo do Brasil. ufano-me de lí!r sido arclainado 
"()rcsidcn1 e honorario do Conselho Suprrmo da Arc5.o 811cilll 
Nacionalista. cujo ideal collima á. intcirn. cmanciriaçã.o da 
Patria brasileira. 

Applaudo, pois, e~sa iniciativa, que repulo opportuna e 
llN\Cssaria, e penso que ·todos os nossos patricios devem 
~dhcrir a clla, para que, na execução do ~eu programma, se 
vejam interessados directa- e immediatamenle todos os Q:Ue 
amam a nossa .terra.:> 



Cà'nara dos Oepli.acJos • lm;xesso em 22!00/201 5 12:52· Página 24 de 81 

SESSÃO ·EM f0 í>E JUNHO í>E 1920 

Estas -pala-,,Tas, dietas com a simplicidade encantadora e 
a calma reJJeclida, que são o apari:igio da illuslr~ pe1·sonat1-
dade do 3::'. Homero Baplista, calaram fundament e em met! 
õnimo, pr-edis ;iondo-me para ouvir a opinião do ~r. Epi"'." 
tacio P essõa sobre a .actuai campanha nacionafü;ti>., de que 
sou o mais obscuro e apagado soldado. 

O Sr. Ministro da fazenda tem uma grande parcella ce 
responsabiliàade no actual governo, de que ~ urti dos m ais 
compelente::. e auturizadol:I membros, e, por ·certo, daquella 
fórma não se leria ;.ronúnciario, i>cm evidente quebra ·de so
Iidàrieciade com o Sr .. Epi t:;.cio ?cssàa, si já lhe não co
nhecesse, .a fundo, o pensamento . 

Mal o Sr. Homero Baptista dei.xára o salão do bilhar, 
depois caqueI!as declarações cafogoricas, e chegava-me a vez 
de ter ingresso no gablnete do primeiro magislra.do da Na(;ão • 

• 
l'.:M PRESENÇA DE 8. !!:X. 

O Sr-. Epitacio Pessôa recebeu-he,. em sua sala de tra
balho, ás tres horas da íarde. 

A.s amplas janellas do aposento, localizado na ala dí
reit& do Palacio 1-~io I\egro, atiriam, de par em· par, para o 
jardim, permittindo a er.fra·da livre de uma leve aragem, que 
amenizava o calor daqur.llc dia ensolarado de março. 

Convidado por S. Ex. , tomei assento a seu lado, asrade
r.endo pre!iminnrmrntc a honra que me confel'ira, conceden
do-me aquclla audiencia. 

Depois -de haver ofierC'cidCI no illu$1.rc cstadi:;ta varios 
livros meus e uma rol!c<:çfio completa cncadi!rnnda de meu 
pamrictc. Gil Hlr..s. di~sc-Ihc. sem amb:1 ;.;r.s. llcm :iUblerfu:; ios, 
,., fim da minha visiin: 

- -r-Dr.;0;"5º íft:c V. Ex . , romo riah•inlri . c0mo nrimcirCI 
:iiagislrado da Xai:ão, cc-mo mestr e d(\ direito. se manifl'!s te 
rrunc<imrn!c f'Ob!'E) n oricn! ::u:;fto nacionafü;la de m c1' p::tm
;--.lilcto Gil mas. dizcndl1-mr, com a ~ua autoridade, si ella 
merece as sympa!.hins {lo Governo .::- · 

O ~r. E pilacio Pcs~ tin. niio frz c.lt"·morad;i. '::t resposta. 
Pllri"'r.in qnc .:ü r:<n" :·nyn prb minha pcr~tmfa. Calmo, 

<nrcnn. olhar fi r nir. e dnminadrll'. ~cm nt•nlrnm f.! l'~!n dc:;com
nrassado ou cx:-::rrnrtn. S. E:-: . p~,.:~1 a r r s r:11rn-!rr-mc. A:; pa
ta,·rns SUC'rl'd"m-s l"' na1 m ·nlmr•rll r. <'nr1c1·r! i1:mrln ;:i;:. sn:ü; 
1Cé:is; ns pbrn~rs surgPm " rnnlt ií!l il':tm-sc. corporiza mio os 
~nus pcmsamcn!ns: os p~rioclos .io1·rn_m .. gr d~ sua brwca, r.an
l«nlcs, cscorreitos. lapidares: o:i cr.nccitos brotam de s eu ce
ri:-hro com uma preci'lão maf.l1cmali ca. A sua palavra encarna 
t<;do o seu esi:iírito, e nesse espírito ~;e funde toda a nossa 
nacionalidade. 
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Pela sua l>oca i'a.llarn a alma lantalizada <lo Brasil: 

- «Não 1nerecr a sµn. orienta~ãll naeionálistH apenas a~ 
. sympalhiag do Governo. Ante:;;, os seus applausos C' os seu:S 
.louvores. Vrjo, t:om a melhor esrwctaliva .. a evolue-ão <leste 
.pensamcnlo redemptor pui· todu o paiz, levantando, animand<• 
'~ fortalecendo as energias vitaes do nosslt -Pº'"º e 1)rera
rando-o, a!;-sim, pal'a a eonquist.a d~fiuiti"va .da sua inteira 
f'mancipação. :'.ler nacionalista, zelar pehs nossas preroga
;f:ivas de. nação li\Te, independente e sobe1'ana, não ..'.! Q.ostí!izat' 
o estran_geiro. não é ser-lhe inimigo, odiai-o, per$egml-o, 
pret.E>ndcr escor1·açal-u daqui. .. 

Tal :>cntimcnlo ~~uc, pur c:erio, se n::l.o oce~lla no eu
.1~..lção de nenhum patriota,.{~ «xenophobía» é, por isso mesmo, 
não pódc ser confundido eom esse ideal nobilitante. alevan
tado e purtY, como se me afigura o do act.ual movimcnt.o na
eional'isln no Brasil. _.\pplaudo e concito toda r, quai.:1urr 
cmapanlla. que. encat'ada e focalizada pol' esse p:·j.$ma, obje
ctive um programma. como ó delineado neto seu jornal. 

O estrangeiro pódc e· deve sent.it·-so rôu.ito ib('.m no Brasil. 
por isso que a !1ossa Const.Huicúo lhe garan!.e lodos 1.ls Lli
r-eitos e lhe asseg. ira todas as libci:-dades. 

Mas nem .por isso lhe cabe .a faculdadr de monupulizu1· 
profissões, cu.i:i. hegemonia com1J(>.l<! primacialmei:te aos na
cionaes, de• iinmiscuir-se nos meandros da politica, de per
turbar a. ordem social, d<' &ubvnl'lcr o rcgimen. {lc despre1:1li
giar o -poder constil.uidu. dr· achinc.dha1' e d{! mrnoscab:w o~ 
filhos da terra. 

De'sde que r:lle s1' eolluque na sua \"l!l'uadcira l' uní\:a 
posição d.e hospcd1'. exercendo apenas a sua at.:tiúdad c 1w 
campo largo .p fcnrnuo qU(~ lhC' concede u nosf'o libi:.nimo 
pacto eonstHneional. nl>s, o~ brasileiroS: ,.,1; lhl' !.J,wrmos 1~on
~iderai;ão, l'S(ima " assistcncia. r.' lh'ns ·daw!mo~. a 11rn1w!lPiti~. 
L'onsonntc'" nossas t.radiçõC'~ de ho::;pi Lalic.lridl'. 

O Brtrnil prPcisa muilo da immigra\:·iío: 1fa iL1i1:i;t1.h·u. do 
c'tJ;iLal e do hra\;o cs:., ·"ngciros. :\:- mru ;.:-0'>'1~1'1.10, hri d•• 
irn.;i-cmcnfa1· as eort•cnL,~s immigratoria:'. 1'ncami11hanclo-a~. do 
J,:rcfer0ncia. pn.ra. o nosso hintcr/.wi;ul, qua:;í lodo rlk• ainda poi· 
powmr r. pot· civilizar. 

:\'ão tenho prcfrrr neia:; 1ior e~te ou aquelle immip·anl..i', 
inai> ,iulgo melhor e maill P!'ficicnü· <i. obra -da e;randcza ,, 
da prosperidade do Brasil o CJUA se deixa n.ssimil:lt· pl)lo ell'
rncnto nacional, íntcgrando-1;c naturalmcntí' na nossa rom
munhão social e encaminhando-~c para a t:1,·áut·a. ~ 

E o grande estadista, com nciuella; ciuciur.ncia sebria .. rn0-
dcial' e <'cmvincentc. qu.; o s3g;:-ou ;irri .d.e~ !11aiore~ ol'àdorr" 
Lodicrno:;; do Brasil, .pI"oscguiu. durante ma.is algum tempo. 
em uma. série udmiravcl de argumentos, todos, aliás. cm 
abono das idéas nacionalistas qup ora · agitam e inflammam a 
.-:!ma dos nossos ;pati-icios. .. ............... . 

. < 
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Na · sua . primeira pau:>a, ousei in lcr-f)Cllal-n: 

- «:\essas condiçües. Sr. Presidente, Y. Bx. ::irJplauJ•· o 
programma <la Acc.ão Social Nacíonal~l~. instituição scrn 
caracter .poliLico nem Teligioso, que inscreveu na sua hand~ii-rt 
r.s principios a que Y. Ex. acata de referir-se?». 

- 4Sem . duvida alguma. Li, c:om toda a altenção. as 
bases da Acção Social !'\acionalista. e considcrn~as cxcc-I
lentes. Não vejo em qun se [iOssa combater essa insl.iLuiçiio, 
tão sympathico e elevado r~ o· seu ideal patriotice. Acho que 
todos os brasileiros. de boa fú, devem prestigiai-a. maxim1• 
ctf!pois de tão bem esclarecido:; os seus objectivo.c; pela pa-: 
Javra- de seus fundadores. Tenho acompanhado, com o maioi· 
interesse, os artigos do illuslrc conde <le · Affonso Celso e:.· s6 
mesmo uma má f1! l'efalsada pódl' <ldu~par-lhe e pcn$a-
mPnto. l> · · 

- «Em visla. Sr. Presidente, de tio positivas palavras 
de V. Ex., eu me pcrmit.to c:onsultal-o sobre qual seria a. 
altitude do úovemo cm face de um projec to de lf'i. apI'f'!'cn
t.ado opport.unamentc ao Congrc.sso Nacional; t~Omideramlo n. 
J\ cção Social };'.acionalisla insiituição · d<' utilidnde llllb!ica 'b 

-::- «De franco apoio. Repilo que o Gov<'rno Vt~ eom 
hons olhos a presrntr. eampanha nacionalí~la, rnc:arlLda llf'IO 
ponto dC' vista da Acç.ão Social ~acionalista, damnwnlc ctr
lincada nos pat.rioticos artigos do seu prcsüfonlc. t'ond1' · dt> 
·Affonso Celso,.. 4' 1•rrsta!izada nn,.: I '! mnrrn:-: rio p1·o;n·arnma do 
sl'n pamphfolo . ~ 

~ . Ex. ,ití. linha dilo iudo . .:11a" nii.n podNia r··'fíi·ar -rn·~ 
s<'m nffr~rccer ao · l'grl'gio brrtsileiro um rxrmp!a1· d n mani
fcs!o n da mrnsagcm sobrr a nacionalisacão . da imprt:nsa. do 
Parlido Republieano Naciono I. forú~. puj~n 1 r I' r·oll l'."ª org~-
11 izacão poli tica. Que 1: um 1 dos mais podrrn5os · r cil.\Cididos l'$
f rios da Acc.ã.o Social. e, outrosim. a :wt.n d" ins!al!ac;r~n. º'' 
rn:rndamrnt.os do ptürioi a r a rep1·escnlr11:1iCJ ~nlll'1' a naciona-
1izai;ão rJo commercio. dn Propagandn Xal idsla. instil.tliçiin 
nobilissimo.. qur PXccula s~l'cnamr.ntl' 11m pru~ramma dl' ga
r1·iricio:; " dr; abnl'gacão, in!'pirad:t liio st'ímPnt" nn :-:r.u pro-
fnndn l' irrPdueti\'f'I amor :\1) B1·asil. / 

• -- o:.J:J. li. <liss1' '' Sr. Epil.aeio. al;uns des,;<':' tlo<.:Uml'n
f n;,; vou ll'r os demais eom n maior i11l r!1'PliS<'. O Govrrno muito 
:'IJ)recia a solidaricdadr lral " d<'sintf'rr.ssada dr!'sas insli
ltiir,ôrs r. manifcst.:1--da a mim Pm mais d1'. 11m:i oppo1·Lunida<lr.~ 

Estava finda. a confP.rr.nrin. · 
D1!vidamr.ntEi autorizado pr.li:> E'minl'nlr. ClH'Í" rir. J.~;;lat.ln . 

f!0í sciencia desta Pntt'P.visla ao::; nwu:; ;~omp:inhr.iros dn cru-
7.ada P." Lransmit.to-a agora ú Nação, cheio de jubilo, d•~ ufania 
'' de coragem .. pm· yer ao lado da causa sagrada o éstadista 
ronspicuo qUl'. sol1 ª" b"ncão.~ di- Drus, I' 11:< applam~o;, dr 
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seus coevos, conduz o. Brasii, com pulso firme, com vontade 
consciente, com patriotismo inexcedivel, á. sua definitiva e 
maxima grandeza. · 

Não· tenho i Ilusões: prevejo, por isso, os provaveis com.
mer.t~I'io!'> {.ierfidú1' que est.a entrevista produzirá em nosso 
am'.}íente jornalislico~ · 

Mas · de antemio. aparando os golpes e <lesviancto as pe
cradas, devo pr evenir aos zoilos: o Presidente Epitacio leu 
n parte deste artigo que .contém a.s suas declarações e jUl· 
gou-a fiel reproduccão de suas palavras, 

E' quanto me basta. 

FALA O CONDE DE AFFONSO CELSO - " . 

Feito i;ilcmcio, levanta-se o Conde de Affonso Celso. 
b impolluto presidente da Ac~ão Social Nacionalista es

teve em um dos melhores dias de sua· vida como· orador. 
A sua magistral e sublime oração empolgou o auditorio, 

que s.e levantou. como· que automaticamente, ouvindo-o em 
pé, entre ac.clamacões delirantes e app!ausos frencticos .. 

O nosso l)Xc~Iso· me,;tre e pre·stiginso chefe arrebatou o 
auditorio, ch P-s:rndo a arrancar lagrimas de enthusiasmó dos 
palriotas presenles. 

Eis o rcsnmo do seu eloquentissimo di.Scurso, que foi. 
sem favor áli;tum e nem lison,ia. a ma is vibrante peça oratoria 
daquella memoravel solemnidade. ' -

O Sr . conde de Affonso Celso comera agradecendo a 
S . Ex. o ~r. PrPSidcnte ·da R(')public;i as referencias que se 
tem <li~nado <li .:;pensar :) <:Acç:Io Social Naciono.lista::>. 

S. Ex;, não podendo comparecer, por justificado motivo. 
á sessiio Mlí'mnr. nfio s6 ~e havia feito representar, como tinha 
levado a ~enLilPz::t no ponto de m nndar ~cu illuslre s ecretario~ 
Sr. Agi>rn1r d~ Rourc, á cnsa particula1· do orador. explicar-lhe 
·os motivos ela iiusl"ncia do Chefe de E stado ~ exprimir ·o St'!U 
pezar por essa ausflncia. 

c'i i;radCC(' tamhem (1 orador a. presenca do Sua Emi
necia o Sr. Cal'd~al Arcrhispo, dos Sr.<: . minisl.ros de Estar:lo. 
<los ~lfoH ftincc:ionarios, · dos preclnros cidadãos, qnfl formam 
o magnif.ico a11dilo1•io, ·todns os quat'!s fazrm i ~Acc:ão Social 
Nacionalisla;. incslimavrl fnvor e in,..xcedivr.l honra, dando
lhe, dl"'maís rom a dupla n,1f.nrida<le. dos sr>ns cargos pnhlicos 
.e de seu vo.lor pessoal a affirmação, o pí'e;;ü~io, a força in
disp<m~avcis pnra que c!la possa de!1rmprmhar a sna missão 
patriot1ra e supl'rar os inevituveis obstaculos e contradiclas 
que .<:<> J he hãn de oppôr. · 

Era, . aliás .. de esperar-se o nobre pro{ledimenlo· do Sr. 
Epif.aci!J Pessõa . 
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De uma feita, já indicado para a magistrat.ura suprcm:i, 
porém, ainda não eleito, interrogando-o um jorn::ilisla sobre 
a· fulura norma do Govcruo, respondeu S. Ex. : sou brasileiro 
antes ele · tudo ! · ,, , 

Outra· occ::i.sião, já no exercicio das funeções pro~iden
ciaes, alravC'ssava uma hirba e .um homem rjo povo bniJou. 
prrvando o accrLo cio velho conr-cito - da bocca dos J)Cque
nos o louvot· sai, ás vezes, acabado -: Viva o Presidente na
cionalis~.:. : 

Pois bem! Si S. E x. passar á historia, havendo justifi
cado aquella declaração: Sou brasileiro antes de tudo ! -
si conquistar à0finilivamente a designação de - Presidente 
nacionàlisla, - si vir applicado a seu nome este epílheto, 
como a T). Pedro II se applicou o de Magnanimo, ao da Prin
ccza Isabel o àe Reder.~r1iora, ao de Q!:;orio o de le~endar-io, ao 
de Tiradenlc!> o de prolo- matyr; ao de Floriano Peixoto o de 
~Marechal de Ferro, oh! cnlüo, S. Ex., o Presidente naciona
lista, deverá f icar .sa tísfoilo e ufano, porque devéras haverá 
hem mere:::iào da palria. . . . 
· Com esse desejo. · essa esperan11a, essa fé, o orador crê 

interprl'tar o s r.ntimcnto CO.$ circumstanlcs, repelindo a. accla- . 
mação do P OYO. - e a voz do povo e a voz de Deus, - Viva 
o Presidente nacionn.lista ! · 

eSnu brasileiro antes de tudoi>, disse o Sr . Presidente da 
Republica. 

E' css~ tamhl'm 1J lcmma da <:Accão Social Nacionalista>, 
que quer imprc;;nar de brasilidade a familia, a Mciedade, a 
nos~n tcrr~ inl r. íru.. instituir o amor. o culto, n. absoluta dc
dicar; iiQ dos fillrns d() Brasil· pelo Brás íl ; colloc;n' . o Brasil 
acima. ele Ludo. ao menos nas suas consciencias e coraç.õcs. 

O seu n ar:ionalismo é um movimrnlo do instincto de con
snrvar:ão, de IPµ-Hima llefesa. d~ dignidade. o r:nmpdmeilo de 
i:npcrioso devC)r, a salis f:v:ão das rr~rionsabiliil ade ímpostas 
pela Providencia, confiando aos br::tsilciros um::-. · pnlria lii.o · 
r:rand~. lftn h P.1!a., liic. mcrecl'Clora dos maiores sacrifícios, e 
qne póde e d~Yr.. si fôr :iP.rvida. r:omo cumpro o seja, repre
:-;enlar sall:fari ~simo papl'l nos destinos humanos. 

tTm povo não in ~pirarlo p~rn!< prmrir,ios nacionalistas é ttm 
povo qnn $~ rl0~ad:i, que capi túla, Que abdiaa, que commcLte 
ignomin ioso suicídio. 

A famil ia (~ a patria pequenina; a patria é a grande fa
milia. 

() 1'10mrrn <:Pm fam ilia, qne não ama a fam\lia, não re
snr-ib. a fnm ifü, n;"io riror!nra elr.var a familia, é um desgra-
(:ado. um m.isr.raYeL urna aberrar.ão. · 

Assim tamhrm n novo que ni'í.o ama a patria, não respeita 
a natrfa. não pro('.m·a· servir a patria. 

• Aprendemos com 05 povos illustres, - F ranca, Ingla-
terra, Halia, He::panha, Pox:tugal, intensamente patrioW:.s, 
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rs~nncíainwnle · 11aci01ia!istas, -· <! qne devem os Sf'\JS mais 
claros dias ao iúflu..;:o nativista. 

· E a prova e~tü em que· só perduram na historia ~ na lc~ 
genda, no sentimento o na. imagina~ão populal.', merecendo ,,. 
applauso · d8 succcssivas geracões. os I1cr~es nacionalistas, o~ 
quaes devéras estremeceram a sua terra e a sua g-entc: Ga
rihaldi, na Italia; :Pelayo, na Hespanha; Nun-Alvares, em 
Portugal; Joanna d' Are, ·cm Franr,a; \.Vellington, na Inglaterra~ 
Washington._ nos Estados Unidos; .Juarez, no Mex:foo.: Boliva1·. 
na: Venezuela; San Martin. na Argentina; Arl(gas. no Uru
guay; os m~rtyres da Inconfidencia e de 1817, no Brasil-co-
1onia; José Bonifacio; no prímc1ro Imperio; Caxias, Osorio, 
D. Pedro II, no segundo Imperio. 

··E' por isso. que vibrou, vibra· e vibrará, si ft'1r uccessa
rio, como un1 lemma e um dever caLcgorico, - o -- A BALA -
de Floriano; é por isso que n nome de Rir) Branr:n :-iP. immor
'!alizou aureolado_ 

O sentimento nacionarisla :rstúa~ felizmente. na alma 
brasileira, conforme. o patentearam episodio:> significativos -
quaes os da~ invasõe:>. francezas~ a ~ucrra !101landcza. a do 
Paraguay, os ineidenles Christie e da Trindade. 

Transbo1·da, despenha-se,, potcntP. e magnifico, como as 
cachoeiras, ús vczei3 (lesconhecidas, das nossas selvas. 

·!\Ias a sciencía capt.a. canaliza, aproveita as enc1·gias <le:;
sas cachoeiras, l'cva-as para longe, tr·nsforma-a·s cm movi-

, mento, calot>, lttz 0 vidn. . 
E' o qm~ prctcmlcnios pl'alicar relativamenlt~ ao naciona

lismo: apprúhcmlcl-o. <lhociplinal-o, coordcnal-o, convertei-o. 
trnn.;portal]{\o-o do S(mtimcnto para a actua<;ü.o, em daridade, 
actividade, erficimwia. fazendo puir;: r sobre elle a l'Onc.ordia. 
a pur.. o impulso progt·r.ssista, como sobre o t.ul'bilhão das qué
das ·d';tg;uu. co:;tuma 1miral' ·1w1•flnnt• ·l' mar~\'ilho~o ari·n-il·i~, n 
Õt'nominado arrn da allio.nr.a. 

~íí.o movi'. niín p(1d~ mn\'('J.' rsse naciouali:smo n monot· 
ndio eont ra n <'sf.rnn~Pirn qnf' vi•nha pcllfr ingresso rm nossa 
offic:ina_c\f' l.raball10 !' r.ompo.rtir l1l'ncsta e lealmente o nosso 
afan. coopcrundo pal'n. o floroseimento nacional, rspr.Çli'almenti: 
P.m se tratando elo quem l.<'nha comnosco est.r(~il.as ufinidadps 
d0 -raç;a, lingna, co~l.nmt-~. religião, t.radir,õe~. 

Qnan<fo a fr1'>la 41,. Calwal apnrlou ús nos~a:- nlai;as, Oil 
ahorii;ern•s, no primeirn cont::rnlo com a gentr. do Velho 
:Mundo, portaram-:;•' r:lc t1mn acolhe<lcwu. e eavnllwirr~c:i. mar 
üf'ira. 

Segundo 1•clatou Pero Vaz de Caminha. moslraram-sí! 
bondosoi;:, ~ervii;acs. confiantes, sociavcis. 

A um aceno ctepuzeram as armas que empunhavam, su
biram aos nâvfos, on<lc alguns Jormiram, $c>m r'~cC'io; i·eceb,~
ram nas humildes choças os marinheiros Que se embrenha
ram: ajudaram os recem-vindos a talhar e chantar .a cruz, 

_ perante a qual i'rri. Henrique r_ezou a iwi1neil'a missa: assis4
• 
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1 iram ü \:(' t'<' mnnia, rirr.star3m nnyid o atll'n t.o no ser mão, inií
taram o>< g-estm:; di:-vol.o:; dos fiiüs . 

Dc~ram \)1·1~ .~P.lÜP!<: lntl.uram l'•1tn hnmanidadP n:;; dcgn·
dado::: P.rl\ rihandmw. C' "s;;ns 1li>,t;.'l'!'dados ..- ivf'ram ,:;~renarnenl•' 
••OI l' I? C'lles. C'.>P.Sti !.lliram famifül , r..as:mdo <'flin. inli Ít\:' e tfo i-
-:-; ;:l'alll a vnH ada prole . · 

.i'íada ci c~ vio!cncia, ou frau do nf!s~c:> pi·imith·os; ao cou
i 1·a1·11»; - lH' ne,·ulf•JH:ia, aJ'fahil idadP. ·1·r<'dito ill imi1 ado ah01·1n 
;10." •_!Sl1:anl1us, ::tos dcseonliecidos . 

O . .; brasileir os d1• UHOl'<l não den~m mosl.l'ar-sc mais cxi 
,!:'1 ~nt1•s e n:<;nos ~enr~roao~, m"nos líhera.es '-' hospitaleiros do 
qll•' n~ :>clvrq; cm de · 1 :>uo. 

O q11c t'c!pellcrn, o que devt1m repcllir sàn º·'" mau;; eliO-/ 
ll'H~nlo!". !'nctnres de pi>rt.m·tadí.n r• dP.sorr.l<>m. 

Como accrlaclamcnlc disse o :3e. Dr· . Alfredo Pinto. i11-
\'c1t:.indo n conr:urso da <":LigJ. iln Defesa :.--;aci9nah> conLra os 
anarchista ,;. -- o la\· concut~n a «Ar.do Social :\'acionalisla:i>. 
lambem lh'o dal'ú, - nada ! 1 ~m emos: mas c11m1wr-nos estar 

Y ig·i!ante>s r· pre>venido~. 
As ulUmas grévl's prncederam eh~ condemnnvd influencia 

·s{ran ;;cira, cl<> '~.xpulso>; rfa s ua. pmpría pa.tria, e Que vieram 
corrompi:z" (t somb1·n das nossas li:ü ;; li.bcnimas. o ~xcellcnl~ 
opr,rurio na r ionaL t ~ntanrlo imi1lanla1' nqni, pela violencin, 
n m rcg-im~ 11 cxotico e perniciOi'CI. . 

() nat.i(lnalismo. eis o· cffir~ tl;: prophy \a l ico. P dílc i ~ ivo a 11-
li1\ol•.1 c:ontn1, a inv.::tsiio malefica. · 

ConLinuenioi< a (·ordialnwnt<~ 1·P1~eh01· n ali<'nigcn;i, mas 
sohranceiros. rn:wc·:rndn-lhP. ,.1 lnirar q1w ! !w rah r 0 fazi;ndo
nn;; :·~sprilar. 

na mr\smn ;.ode que n Brasil offei·1wr t:oslns mariUmas e 
fluviae:>: e.xtensis;>ima>:. b<Jihi<i5:. enseadas. <m~! e , com se~u
ranç;a . 1\rnrlPariarn !'cunidos todas as frotas do globo, ampl:ls 
port.n~ franqu i:\ada"' ;i affluern:in univm·sal '" rnm htima 1

1iffi-
1·11J<.1nde iu!ransponh·i:I drparnrn. a peni~ l.rai:ão 1\ r•xpforação 
1]0 \nl.t' t'int·, .. ass int !atnlwn1 aC'í'.t!l'iSiYf'Í"' "ri" a indol•·. os cos
i tlllH:'S.'. 11,.; 1'(H'llf,:.Jf's rlos lll':lSilC' ir os, ·a ryue m os c hame. os pro
(' ti l'<'. ns Yi~i f1' . a <111rm eom '' l l•"s q11 1' i1·a IP1· l'Plai:ilP,; pac· i 
l'ií-ajo; ,, hon1~~.1.a~. 

:\la:< da mr :sma 1'1írmn qur. no lar dnmrsl icn. - um ::;an-
1 nario. - ning;ul'm dl'VP admiti ir inclividuos indii,:;nos de,::;;(' · 
favor. r.h~ i;::::1 di ~t. inr.~: ãc' .. rwssoa~ que não l'l'Spnitam a SU[Jl'ema:. 
c!a do dono da ra~n . n:"in ow:.~am a vnz dl'. aut.oridadr tlo cht:'fl: 
<ln familin. í rl"ntir.nmr.nfe diwQmo,.: n Jpu lsal' da .Pnt,r ia. -
~ant un.rin ma in1" ·-- não 1~ 1m~1·11lil' na Pai.1·ia. qrn• rn nãfl o 
nierrc(•r. qiiem a impnrltmar. quem a inquielar. qu1•m n. cll:t 
nã.n se subrr.r t.Lcr " dr qualc1ur.:- manc~i t'a affli:;ir. 

"\Hit'mo Li a lgu<'m piltor escamnn tc : <t:l opinião nacionul· 
não deve ser nma nrdie~f.ra :::njci ta á bal.uLa cstt·ang~ira~. 

Não l V 1m ltam d<' fora o;; instrnmcntos r a té os <'xecutan
h~s. ma~ o re~ente. a batuta; e . u. Jnusica ,;;cjam do Bras il e, · 
sobre tudo~ ~niba i't J)rch estra tocnl' (• bymuo nacional. 
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?reéisamos rie immigração: attraiamos immigração, pro
porc1?nemo$ conforto, garantias, fortuna, á immigrarão, d& 
maneira que ella nunca se arrependa ele haver lrúcado pela 
nossá a .palria de origem. · 

Mas selercionemos n immigração, pcmciremos a immi..: 
gração, assimilemoR a immigraç.ão. confundindo-a no con-
juncto social bras.ileiro, saturando-a de hrasilidade. · 

Para isso, é neccssaio, é ímprescindivel, o · nacionalismo 
solido,- robusto. absorvente, peremptorio; soberano· nuclco de 
permanencia. fixidez, presel'Vatão, rcvigor:imenl.o, unidade; a 
substancia que' fermenta a massa, . o nncicinaiismo· a quem 
compete enc:aminhar a população integral do paiz, cómo ao · 
E staco Maior de um. exercito cabe commandar todos os sol
dados e. offfoiaes, presí!rever-Jhes os movimPnfos r.strategi
cos, e~.f.atüir-lhes a execução dos planos prestribelccidos, exi
gindo de todos f idelidade á bandeira e nhr.dil'ncia, sem re
servas nem rcstr'iccões, ás ordens tnmsm ill iLla.~ elo Quarlel 
General. , . 
· Sem o r:ac:ionalisrno, o _povo brasileiro será submerso pela 
caudal estrangl)ira . 

. O nacionalismQ servir-lhc-ha de diqnn snlvndor, Precisa 
o Bra!<1l apparelha!' ·o nacionalismo cnmo se npp:welhnI!'l for
tificacões, ccmo se , preparam trarzcl~écs conlr:i usui•pacües e 
assaltos . 

Di>nlro do Verdun úo nacionalismo, dir-sc-ha. ao inva
sor: Não· s~ passa! - e o invasor, vebcmenle ou insidio;;;o, 
não passará~-· , · 

Para a constrúcc:5o . e argamassa do rcducto insubjugavel 
nenhum material si.:nerior ao fornecido pelo culto dos gran
C..es ·nomes nacionacs. 

· :Por isso, a q:ficr:ão Soc:ial Nacionnlístn.~ celebrou, ao s0-
lemnemente se inaugurar, a memoria de Tiradentes, o eme
rito naçionalista que, ha 128 annos, subiu ao patibulõ, mart}-r 

. . do nacionalismo, transformando esse palibulo em ponto ~ul
minante da orographia mora! do BrasiL . 

A bandeira p or elle imaginada, e ar'Joptad~ pela «..<\~çi;.o 
Soc\al Nacionalisl~, era branca como a pnz e a pureza. Con

. tinha um triang-ulo equilatero que, para Tirndcntes. summa-
mente. religioso, symbo\faava a Santissima Trindade . . _ 

: · Dentro do triangulo, Utn genio quPbro.va grilhões, enc1-
mado pelo móte: ·.;Libertas qum sera ta·men:i>. · 

·significa o conjuncto que as r eivindicar.ões brasileiras 
devem- operar-se' COUÜÍCÍona~!US. pelas leis christãs. pelas da 
·moral e. do direito, pensamento que José Bonifacic;> synlheti- ' 
sou mais tardP., dizendo : 

-A sã politica é filha da moral e da razão. 
d.ihertas .oure sera tamen": liberdade ainda que tardia. 

isto é, ·-~mancipação não só politícn.. como económic~. finall
~eira, 'industrial, mercantil, litteraria~ 
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Ao genio da bmsilidude compete quebrar quacsquer ca- . 
<leias e empeeilhos que lhe estorvem a plena aulonomia e 
ampla expansão . _ . 

A hisL'Oria da conjuração mineira conhece-a, de certo, o 
auditorio. 

Nasceu o projecto no espírito de alguns jovens estudan
tes brasileiros na Europa, inspirados pelas idéas !'evolucio
narias que já . agi~avam a França, pelo facto da indel)cnúcn~ 
eia dos Estados 'Unidos, e pelo patriotismo, indignado com as 
vexa~ões da melropole, especialmente om :Minas Gemes. 

Trazida por esses mc1,_;os, a aspiracão g~rmínou nesta ca
pitania, onde a guerra dos emboabas, varias sedições Jacacs. 
o levante de Felippe dos Santos, suppiiciado 69 annos antes, 
predispunb3m _a poJ)'ular.ão para a revolta e onde se annun
cfa:va a cobrança atr:>.zad:i. de pezadlssímo imposto. 

Accei!aram-n'a individualmente intcl1iqcntes e presti
gfosas e· um homem do pov(l, que logo se destacou pcl(J en
ihu~iasmo, ardo!' civico, esforco ern ganhar -proselylos e an-
dada. • . 

Foi o alferes Silva Xavier, cognominacib Tiradcnlr,s. 
Pintarr.-n'o M contemporan pns cnrno nm homem ·alto. 

forte. faiaocr. indi,:creto, · ::-- defeitos da nossa rara, - ma:, 
f":Ugenhosr1, trabalhttdor. :>.tirado. 

Ex~rceu varias Drofissões, quaes as de maS"cnte e IJ1· 
cí:rurgiãr, sentando praç-a ... afinal, em um regimento de ca-· 
vallaria de -mili"eias. 

Por merecimento, foi promovido.- rccebenào os gu!Oes de 
official. · - · 

Consta do pt'Ocesso que éumpria pontualmnnle os seus 
•iéveres militares. · 

Pas-5ava de /iO annos de idade. ounmlo o nssnhr:-rho11 a am
hiç_ão de t1ma patria lhTe, não ihê havendo sido isso. J)Oi~. 
i?reflex.ão dE> mnrtidade, mas convicção amadur:Jcida. · 

Hom~m de iniciativa, concebera o plano. d~ criat entre
postcs commcrr.in.e~ na cidade do Rio de Janeiro e de abaste
cel...;.a de arrna -potavel. · 

Dornin0u-n o ideal àa independertcia, como divina obces
·~ão; pedia dinheiro emprestadCJ, compromettia-se, para disse-
minar a suB f8. . 

~ Nos Ninluios dn conspirn.0ão, av<mtaram-;;;e nrojcctog 
grandiosos: .funci?r~Re uma Unive1sidade rm Villa Rira. cs
tahelecf'reir-se fabricas de !oda especie. di>Eem'olvr.r a inr.lus
f.ria r.Rcion?.l. clP m"dn a disp,,,.n;;ar \'!. importa0ão rstrangcira.. 

H11miiDHàrio, op"!Jnz-~e Tir<'!dentes a nn~. w•ncrdor o 
movimentn, - se. m:i.fassc. o Governador visconde àc B<)rbacr.na. 
J:msfanrfo rn0 0 1,..v..,s~em, bem como sua famiih, para fóra 
do territorin mineiro. 

Record~mos esta phras~ de Tfradenf P-s: 
«'E' pt•na f!U P, UUS paÍ7.CR (âO riCOS SC aéhAr:i rl'dt!ZidOS á 

maior miseria, s6 porque a :Europa, como c.S:POilJ::t, lhe~ esteja-
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· .chupando toda a subsistencia. e ns exc()!lentissimos gcneraes, 
de. trcs em tre<1 annos, .irngam uma quadrilha, a que chamam 
c:1~d.os, os quae.s, depois de e~mercm. a honra, a fazenda e os 
off1cio~ Q.tte deviam- ser dos habitantes, sahem rindo-se. 
dellcs .:V" ~I?epoirnento..._ a :l4 de jo.rieiro do i790.) 

_Trah1tjos, denunciados, os conspít•adores foram presos e 
trazidos a1gemados, em P.enosissima viagem, 2Lé cst.a cidade, 
onde .se cffect.uara a nrisão de Tiradentes. · ·· 

rm delles, e dos. mais illustres. Clauclio :\lanorl da Costa 
rnícidou-se no carcer6, em Villa Rica, ··. ' 

Prolongou-se aqui o processo por quasi · trcs annos. 
. . ~o dccur:io delle, procederam os accusa.dos, á excepção · 
de T:radeules, sem relevo algum, até sem dignidade. · 

:Só Tiradente:;, impctcrrito, confessou ·O nohrf' crim<>, 
excusou os oµtro::., chamou sobre si- todas as rulpas e respon-
sabilidades. · . · 

A demora.da sentcn<.)a. cominou penás sever1ss1mas, as 
quaes, . porém, :;e· · cominutaram relativamente a todes, menos 
Tiradente::; _ . · . . · · • 

A condemnatão deste consistia . no ~cguintr: ~er enfol'
cado, decapitado e esquartejado; a sua cabeça transportada 
pÇ1.1·a Viila Rica e exposta, .cm padrão de ígnominia, fazendo
sc' o mesrno, até serem consumidos pelo tempo, com outro::: 
memb1·os do seu. corpo • . nos lo~'1l.rcs onde ·Hvessc · luwido coP.
fabular;ões revolucionarias, ser de!'rubada· a casa ern que elle 
morara e salgado o . !o~r; dedarados infames ;,eus d-escenden-

. tes; confiscados os hens que possuissem ou vies;:;em a pos-
w~. . . 

·. Tiradc·ntes · ouvira. a leitura ·aa terrivel decisão ~om a 
lUUÍOl' Calma, emqnanto OS COmpanh('Íl'OS ri:im 0\l Cb()r'aVarn,. 
dando wn delles mostras de loucura. 

· C!.mgeatulon-sc.~ com . clles . . por ser o nnico . u mor rer, ~ 
pediu-lhes perdão <los sofü:imentos a ellr.s infligidos. 

Si até ent.ão mostrara-se. muita \'Cz. :>.ublimr. crC'SCcn a 
snhlimidade na. consumma~.ão do supplicio. ' 
. · Recebeu os sacram entos da Igreja, caminhou-para. a foi·ea 
sereno e impa.vido, pediu fres vezes ao carat'5co que abre
via:;:se a · cxecuoão. e. como o algoz: commovido. lhe pedisse 
perdão, disse-lhe: <.:Oh! meu amigo, deixe-me heijar-lhe as 
mã<is e os.pés: tambern Nosso Senhor m0rrcu .por nós !l> '~ 

. 'E. olhos fixos no Ctucifixo, sem uma pala-vra de· queixa, 
ou. de ·prote!>to, ·sem nm g~st.o de teIUor, submeLtcu-se ao mar
tyrio, com. o estoicismo de um tribuno do povo, nas é ras h e
roicas, o qual fo~se·, ao mesmo tempo, um .justo. um santo !. 
· Destes acontecimento~ · tíraram-~r magnifiens Pnsin n.-

mentos. · · · 
Eil-os, em resumo : 

. . Em primefro Jogar, ·note-sé que, na conjui·ação, figura-· 
y:ún personage.ns ~minentes, coronf.\ís. prourte-far'ios. advo-
gados, homo,ns dn J~tlras. sacerdote!!. · 
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.Foi o hom•·n·; do ' povo. o 11umilúP. o g-enuino 11t'a.sileire>. 
Tira(ien lc;;, •> imico qll•l "'' po1·lou 1:0111 v< ~rd:Í.dcira · nnhto~za. · 

Em $f'f."Undo lo1;ar. v0rifiem1-sc alli. ainda nma \'1:.z .• tJ\W 
o.~ immolailos por 1imu idéa jufita. i·eceh\~lll :><•mtJn:, r.f'do r111 
Larde, o gah:n:r.Ião do i>l'll :;;ací·ificio, quc1· na>; uern;ãos <lo fu
Luro. na itnmorlalidade . subjccLiv;:i da gloriffoação. quer, cer
tamente>. na imrnorlal idadc nhjec tiva. nn enin da br.mavf)ntn
rnni,:a celf'sl.ial. 

Qut•m, hoje~. v1~t1et'a a lúmb1·ancil do yj,,:eond1' de Barba
cf:na, do v ice- rei I ,ui?. ct1! V::u;r.oncello:>, do poeta, aliás. uc m"
rcdmento, .Antonio Din iz da cru;r, n Silva, c~dflmnadorl"S de 
T'icaâcnio.s? · · · 

· E Tiradentes respiende cada vez mais. 
Em teTceiro loG"nY.', o exemplo da tentativa mineira dt~-· 

monstron. lambem uma . ,·ez mais, que as causas santas trium
.pham !"cmprF', afinal, s (}ffi~mhnrgo di' quacsqucr obstaenlo;; 
e revezes. ·· · 

O sonho dí>. T.it·adei\lcs comerou a realizar- sr.! 33 anno;; 
1_:1,riols, M$ mnrgcn:; ào Ypil'a11W<l: 

Aprís n~ais <li'· urn .scculo, a~nda , não se complctu1,1. .Ma!i 
J1 a ele totalmente prc\·alecer r) imperar . 

E ' essa a fé que anima o:- nacionalista::;. . . 
· Segu}·o~ ('stão dles de 1.t'iump_har, porqu:e contam com I.o

da::; as forea~ viva$ da nur;ão; c:C1m. t.odas as inexhaurivcis P.ner
gias da · brasilidadc . 

Corilam cóm o Excl'cito. t!lIC. nunca sofireu clcnola deci
~ivn, hav~ndo rcpat'<l.ào sempre .raros i_\ pe~wcnos insucccssos. 
o E:c:cecjto do qual - facto ta1vez -\' irgem n<1s fastos militares 
-""" g-eneral al~um ainda capitulou. 

Conlarn e.um a ~Iarinha. crn idenlicas condit;õPs, f' que, 
r;a.l!rn i·cla. tem rondu;üdo o noml"\· ·e o pavilhãu 11acionae" 1;111 
todos 0 5 marr.;;- do globo. . 

Contam ccim o elr!rc~ bi:a,,;il ciro. ·o dcro dr f n · i Cnnct:u. do 
paut'c l\Iiguclinlw e. 1Jo padre Feijó. · . · · 
. Contam com a mulher brnslleil'a. i:u.ici, exµo1'll[1~ · maximn. 
habel. a Hcdeniptm·a. mostrou. ~ympolísarrient.e. rcfcr~ndando 
as duas aur~as lei;:; ck nossos cotligo;;, que o cmw1ú·~1) femi
nino é imprr.scfodível ús nossas rcinvindicai;.õcs. 

Contam cóm a ín:iprensa dcv(~ras nacional ti eom a eslran
g-cira reda e ~iiclarr. eida. ql1c, sr..m .d ll\'ida, qw'.t' Pnl nos~n 
pai:i: n qnC'. · UClBl'.ÍU paL'a o dclla. 

Gonlam com :i populn0ão lidimamP,nL~ hrnsilPir·a .us vn
qu<üt·os. o:; seringn1}ir'os, '. os jangadciroi'. os gaúchos, prok>-
1ypo~ de s(lbricdadP-. rc~istencia e cora;cm. os cnbor. loi:. o~ 
ni~O-a.fricanos. os hcrócs de Paimarcs e d" Canudos, os lmn 
deirantes modernos. os uesbravato.dorcs do Acre . 

Contam com a mocidade, que. c.om ra1,ão, - affinna-u n 
hymno ae.adcmic.o . ..--- foya a bandeira do fut.ur(l. hasteada n:.i 
fr.ent.c. a sorrfr. · -

Sim ! a. mocidade é a gonfaloneii:a do ideal nac.ionalist.a •. 
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. Nos regimentos, nos batalhões, ou na paz, ou na guerra. 
a bandeira co:;tuma ser carregada, não por um veterano, uru 
con:imandar..te, um genern.1, mas por um moço, de patei1te · in
ferior. outr'ora um alferes, como o foi Tiradentes, o sublime 
porta-baadeira do nacionalismo. ' 

E' um Joven quem condt;z o ped_aço de panno onde, para 
n6s, brasileiros, ·ha oito milhões e maio de kilometros qua.
drados, quatrocentos· e vinte annos àe honrada hiStoria, as 
almas de milhõe~ de exlinctos, os legitimas interesses mate
riaes e mm·aes de· milhões de viventes, as illimitn.das poss1-
bilidad~s de .milliõe:: e m:lhões de .seres porvindouros, mundos 
e mundos àe saudades, aspirações, realidades, sonhos de inau
dita magnitude, torlns as bellezas, todas as riquezas, todas as 
grandezas, todo o e:::plendor de nossa terra e do nosso céo, pa::>
sadc\ o presente, o futuro, - hymnos, bençãos, glorias: - a 
Patria l . . 

i\Ioços, o !abaro nuciona:I, a que devemos fazer a conti~ 
nencia civica, - gesto de veneraç:ão· perfeita, - menos com 
o brac;o prcmpto a empunhar armas por elle do que c,am o 
coração dispost0 a, cm p...-61 delle, morrer, a bandeira do Bra.;il, 
expressão . maJdma--do nacionalismo moços levaµtai-a tão alto, 
tornal-a tão sdntillante,. tão pura, tão sobranceira, tão domi
nadora, que as estrellas nella exislenfos sejam tidas como 
irmãs gemeas .das outrns, seu modelo, as engastadas pelo Se~ 
nhor:, para celebrar, a Bedempção, lá em cima, na excelsitude 
infinita. 

(Do Gil-Blas, de 29 de abril de 1920.) 

. O Sr. Presidente - Vão ser julgados objccto de delibe-
ração diversos projectos. 

São success1yamente lidos e julgados cbjecto de de!ibc
ração os seguintes 

PROJECTOS 

N. 19 - 1920 

Autoriza o Po.der Executivo a promova,., conforme melh.or 
convier aos intercs~es nacionai!s,· a:. commemoração do 
Cantanario da lndependcncia Política do. Brasil. 

O Congresso Nacional: 
Art. 1." Fica o Poder Executivo autorizado a promover, 

àésàe já, e conforme melhor convier aos .interesses nacionaes, 
a commemoraç5.o do Ccntcnario da Jnclependencia Politica do 
Brasil, :iceeitando a cooperacrro ou concurso de todas as clas
ses sociacs, observadas ·as seguintes condicues: 

·1~, constitui~.ão de uma commissfic idonea, que ficará 
dircctamente subordinada ao Presidente da Uepublica, parii, 



c!mara aos DepLlaO os - lm"esso em 22100/2015 12:52 · Página 36 ae 61 

·so:ss.íio EM fO DE .lUNRO DE 1920 

organizar e executar o programma que resulta!" do e:rnme e 
coordenação dos projeclos que for~m formulados pelo Con
gresso, minis terios, Prefeitura do Dh;tl'icto Federal Estado3, 
municipalidades, ussoci::ições, 0u particulares; ' · 

2ª, observacúo do crfü~rio de· preforencia para os emprP,
hcndimentos que representem ulilida(lc permanente, ou aLL(m
dam a r cconhel:idas ne~essidades publicas, tudo para me1oor 
aproveitamento de toda e qualquer contribu~cão. 

Art. 2.º O Governo ' rcali7.ará as opcrac;:ões cie credito que 
sejam neccssarias para-a execucão da presente lei.. . 

. Art. 3. • Revoaam-.se ~s disposições em contrarfo. 
Sala .::a:s· sessões, 3 de junho de 1920. - Costa Rego. 

'A' Commissão de Finam;as. 

N. 20 - 1920 

Manda dispensar do concurso os praticante& de conductor de 
·trem da Estl'ada de Ferro Central do Brasil 

O Congres so Nacional : 
Art. Ficam dispensados do concurso cs praticante5 de 

conductor de trem d!i. Eslrada de Ferr-o Central do Brusil 
Art. . Revogam-se às disf!osicões em contrario. 
Sala das sessões, em junho de 1020. - Mauricio de La

cerda. 
· · lttstificação 

Esse projecto está justifica.do na seguinte represcntaç~o 
dos praticantes ele conduc lot" de trem da. Central do Brasil, 
enviada o mez passado ao Congres~o. 

E xmos. Srs . Membros do Con;resso Nacional - O,s 
abaixo assignados empregados da Estrada õe · l:~rro Central 
do Br·asil, onde exercem o cargo de pralicantes de conduclot 
de trem, veem com prévia venia de VV. EE..x . expur o se
i;ui~te: 

4::'l'a administra cão do Exmo. Sr. Dr. Paulo de Frontin, 
cm HJlO, foram· os m esmos rcqui:;il:!dos cfas (l i ~·crsas depcn
<lencias cm que sr.rviam, para cxcr~ crcm os caq;os qu e aind:;. 
prcscnlcmcnle exercem . 

Em 1911, foram os serviços d.-,s::::t es fl-nfla remodelados 
p elo dccrelo n. s. (j l<~. 1lc ·: :í dr. IT1:11'\: 0 rfa Hll 1, .cnc;ontran
do-os j:i no exercício dr. su :1s nov:•s f1rnc~ií1' :; , e cles1~mpc
ni1rndo-as a con tento. o qur. a t.é a prr,:":(•nrn 1.;üla :;c· confirm·n. 
pela con ~ervacão dos mesmos nesses I02:H'CJ. 

O decm·so de li'.í J longo e.~p:\r o de 1 l'r:ip o nessas funccúes; 
as provas dr. c:ipaci<l:i<lc· para o cxcrcic.io drss~s cnrt!oS. e a 
1Jr n.t.ica adl1Uiridl1. nestes i O :umas de efi'eclivo c~crc1cio, a 

· satisfo.cão das e::dgenci;i.s inll.::rentcs ao seu cabal àe.scm~e .. 
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20S .A.NNAES DA CAMAr.A: 

ill1\1; e, finalmente, a consci.ent:ia ua -,iuslil:a da e.ausa ci 1.1e 
µleileiam, sã.o o;; niotiYos qun nós ·1cvam at._; Y\.'. EEx; , ::>o
licitando o .pa.Lrocinio. da nossa causa. 

Entre os signatarios deste, Exmos. Srs., alguns ex.is
tem· contando 30 axmos de leaes serviços á Nação, e, outros, 
,em sua maioria, contam mais de 15 annos. 

Quer o regulamento que baixou com o .decreto n. S.610, 
<le 15 de março de 1911, quer o que estã em vig-0r, por 
forca do decreto n. 13.940, de 25 de <let embro de 19119, .exi.., 
ge o concurso para. o primeiro cargo de titulado. . 

Mas, não será bastante o pleno desempenho dessais fun
ccões à.irante 10 annos, para provar a habilitação dos peti

·oionarios para. o -ex.ercicio do cargo e i.:sental-os da fo!'Dla·-
!idade de um ·conr,urso ? · · . . · 

Que se exija d13 pessoa.s, das q:uaes se ignore o preparo, 
e que a par dessa .exigencia outras se fa~ para conhecer 
a vida civil dos candida.i-Os, se comprehende, mas, parj?. em
pregados que já exercem ha um deeennio, uma determinada 
funcção, essa exigencfa · é disp;ensavel. 
. Os . peticiona:rios, em sua tot:alidade, teem. · substitui-Oo, 

-durante meus seguidos, ftinceionarios de categoria superior, 
i:l no àessempenl10 dessas co.romissões, sempre se· houveram 
com o ma:s:im:o criterio e competencia. 

Não seria. pois demasiado, que, a. esses se dispensasse a 
formalidade do concurso, attendendo-se ·que no decurso d e 

~. 10 annos, as administrações. que 'se teem succedido na Cen-
tral do Brasil, nada por elles teem :feito. · . 

A . reforma de 1.911, que proia tel--0s· beneficiado, nada. os 
auxiliou, e a de 1919, ainda mais uma vez os esqueceu! 

No. entanto, ambas davam ensejo para que alguma cousa 
se fizesse em prol dos l)'eticiona.rios, mas, sã-0 simples :.ttõ
mos, que não ha . quem os ampare na incerteza em que 
viyem. .. . , . 

Não se afigura despropositada a justa pretencã.o que 
esperam obter do esclarecido Congresso Nacional, votando 
"l.lma lei que os -isente do concurso, attendendo ás razões an
teriormente expendidas, e amparando-os como o esperam. 

Os signata.rios deste appello, ma.is uma vez pQtentearão 
que não é em vri:o .que se collocam ao amparo do Poder Le
gislativo do nosso paiz .aspirações til.o Justas 1•omo a. que 
àJlresentam neste pedido, confiantes de ~na <'~clarecida jus
tiça. 

Tra.nquillos e conscios no apo io qu~ certo encontrarão 
da. parte da VV. EEx., os signatarios deste, entregam ás 
mã{)s j c tão illustrcs concidadão:>, a sorte dP.stc pedido. C!!'. 
cudados na jusUca da caui\a qu~ e.si :i. ;;ob o ·Julgamento cios 
dignos representes ·da. ~"'a~ão . - Lttfr. Frederico Wilken. -
José: Alves BittencourL - .Tal!me Ribeiro de Qv.eiro:.. -
Ltti;; da Si1:Va e Souza. - Lirutoltpho') Parei~·a. de Mendor.t;a .. 
- Carias Pinto da Fonseca. - Antonio Alves Martins. -
Francisco · Basílio Tei'I:Cira. - Ed'Uarúo Catiein~. - .f1dio 
dcs Santos Dias. - Jo?Jinia:nt> de Souza Val. - Francisco de 
Paula B~scasio ·• - Eri.ca f'_ortes. __, .4.lQert<> José Soares. · -
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]'.JSi DW.S de Piniw FiUw. -- -4.rli11do .•lloes de otivciJ·a. -
Alfredo Antor.•io .!.l?;es. - Raymundo Fe·rrefra da Costa. --· 
.1.li·aro Garcia Raso .. -- Alvaro d~s Santas Pimentel. - .4.tie-· 
li.rio Joaquim da .S·il?Ja, - José Gomes de Almeida. - Er
nesto P1·oença Pilho. - Edua'l"li.<> da Süva Peia:oto. - Ma
noel Pereira de Mendonça. - Heitor Co:rdow. - José Lui:: 
d.a Rocha. - Ma:río José Machado. - Heitor de Lima Barros. 
- Antonio de Pa·ii•a BJ'ito Junim•. - Octaviano Reis . ....:.... 
Horacio Respoli.~. - João Ferniando Pimenta.. .....:_ Astro
atúio Lemos de Mello. - Josué de Cordeiro de Souza Castro. 
_, Sylvia Henriques. - FeJ"'11,(J!f1,.(o Pallw.re.,. - .4:rth'!rr Josr; 
PereiNi. - A' Commissão ffo Fimmças. 

X. ::.!J --- 1.92U 

R!!let;a. a pre::;criJ:i<_:ãu e1y, 11'.!..C i11cvJ•1•eu o dó·eitu du lJ. /)cl
rnin~la .Jfa1·fo do Vaile ?Jalda.s, vittva <lo tenente coronel. 
do Exe1•cito ~1·ntunio Tupy Fc1·?·eim Caldas, para. qut: 
-~nas filhas possam 1•ec~?bei· a rliffcrP:)>t:rr rln -montepio e 
1ncio soldo lt qu11 teeu~ di1·dto 

o Congresso Nac'ionnl" i·osolvf.:>: 
.Artigo ~-º Fica relevada a prescríµ1;á1> ~m que incorrei.; 

·~ direito de D. Dclminda •Jfaria do Vullo Caldas, viuva do 
ti:!ne.nte coronel do 'E~rcifo Antonio 'rupy Ferreira Caldas. 
jú fallecida. afim de qu~ suus filhcas Otti!ia. Caldas Ramalho . 
. Toanna 'I'upy C::tldas e Adautiun C~ldas Rodrigues, possam 
recaber a. differ~n<:a rJ,) monLopio e meio soldo na import.an
cia d-O 373~333 nrnn~al. <lesdc 1 de outubru de 1897, data d.a 
morte do mE>smo official cm r:ombato l'm Cnnudos, no Es
tado da Bahia, :í 31 do dezembro de i~OR. que não lhe fo j 
paga por tcl' !iido .inl~da preseripta, e ficando o· Govei·a•J 
~utorizado a abrir o necc~sario credito. 

Salii das scsri.õe~. i di;i ,iunho <fo 19'2iJ> • ....:....Et•m•ist.n ilm.arol.. 

JuRtificaçã.o 

D. Delminda. ·.Maria do Valte Galua8, viuva do teneiitt• 
coronol do Ex"rcit.o Antonio Tupy }'(•!'reiro. Caldas. recebia 
d!!sde n. morfo dr. ioeu ma.1•ido, en:i combntr. em C:'!nudos a 1 
de outubro de l897, duzentos mil 1·<!is do meio soldo e ma.is 
duzentos mil r~is díl montepio rt>partido est~con,!untamente 
com suas filha~: porém, jnli=ando-st~ j)l'êjudicnda .no calculo 
CJU má applica~ão d:. lei fr!La p~~o 'Thesouro, rc~li"lr~ou por 
rJiversas vezes. não só ao Executivo. como :io· Le1<1slat2vo. 
visto SP.U marido. ter fallecidC! em combafo. o entender •que 
devia ser applicada ás disposicões do <irtigo ~º do decreto 
n. 108 A, d~ 0· de sPtemhro de 1889~ . 

Pelo caleulo f1üU:> x:icio 't'h?.~ouro ficou a m~srna p1:cju
dicada mt!nsal:mentc ep'.l 373$333. :tté qu>e ~n-, ••êverc1m de 

e.- ~01. n 1 ... 
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i914, . pedindo novamente ao .Ministro da Fazenda revisão do 
seu processo de montepio e µieio soldo, ·o Tribunal de Con
tas reoonheeeu seu di.l'eito, de accôrdo com o art. 9º do de
cre.to n. 108 A. e m.aridou pa.ga.r-lhe a. diiíerenoa acima re
teriida,. â partir de 1 de janeiro de 1909. isto é, mais 373~3:33 
por mez, deixando, porém, de mandar- pagar a àiffereuca 
cor~gondente ao periodo de i de outubro de 18~i' á. 31 de 
dez ro de 1908, por ter sido julgado prescripto pelo mes-
mo Tr'ibUnal de Contas. ' ' 

Pede-se uma lei rele:vando esta prescripção a exemplo 
do que já foi feita para a viuva do general João Telles, que 
tambem estava. em identieas condioões. tendo reclamado a 
revisão de seu processo lambem em H~i4, baseada na mes
ma lei n. 108 A, de 9 de setembro de i.889. O Congresso ela
borou uma lei relevando á. mesma viuv.a o periodo de pre-. 
scripção em que cahiu. · 

Taniliem a Gamara está dando andamento á . emenda ao 
projecoo n. i2i, de HJ19, tratando não só o projecto, como 
ta.mbem a emenda de casos identicos. · . . 

A' Commissão de .F:inancas da Ca.mara em seu · parecer 
de 22 de novembro de 1919, com relaQão á emenda do Depu
tado Vespucio de ·Abreu, a.o projecto. n. 121, já referido, 
mand~do relevar a prescripyão em que incorreu D . Maria 
Zu1mi.I'8 Pires Besoncllet. viuva do alfer~s Fernando Beson
ceht, morto em co~ate em Canud'Os, como o tenente coronel 
Tupy Galeias, está de accôrdo, sendo, porém de opinião que 
a emenda devia constituir pr<>jecto a parte, como de facto 
foi feito~ · 

Assir; casos identicos ao tratado no projecto que apre
sento, tem o Congresso a.pprovado e o Governo sanccionado. 

E' muito justo que asaim prooeda.-se, visto como a viuva 
do tenente coronel '.l'Upy Caldas não teve culpa alguma em 
ter cuhido em prescri~ parte da penaão a que tinlla. di
reito. pois sempI'e rec ou contra o acto do Thesouro Fe
àera.l aLé que este reconheceu seu direito. 

Não ,: justo que 9. familia. de um official bravo e desti
mido como foi o tenente coronel 'l'upy Caldas, mo1'to em 
combate em Canudos, oíficia.l que já. era· considerado, um 
bravo na guerra do Paragua.y e no período revo1ucionario 
o.o Rio Grande do Sul, onde conquistou os galões de tenente 
coronel, po1· distincta bravura. além de outros sel."\·icos a 
Patria, fique prejudicada na differenca da pens_ão deixada 
pelQ mesmo o:f'ficial, tanto mais quando para isso n~o . con
correu, parecendo .J.SSim de todo justiça relevar-se a pre
s(·.ripção jâ referida. 

O i>rojecto· determina uma reparacão já feita a innume
ras viuvas, victimas · da pl'escripção pela natural ignorancia, 
como sabei!;, de uma legisla.ção complicada e sem divulgação. 
, ·eomo documentos, apresenta., assigna.Iada no logar com
petente, á pagina n. 4.&.n do.~ dtJ C~euo, d-e i4 da ~ 
novembro de i.919 e uma. certidão. · .~ 

ci..:1.... • ~ 7. de ºunho de. tm ~ri À. nl ,~. ~ Q8S B:cr.· . ' - J_ - . - . . ~~~-..,,~<>. .. ~~ l~. 
·~~ 
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SESSXO EM 10 DE .TUNHO DE i 920 2H 

Exmo ... Si·. del'e<;:.ido fiscal d•.• Thí!i::nm·o Fc~de::a l. 
iwste · E~tado - Ot'hilia Caluas Itanial !10, .\rJautina C:llda~ Ro
drig i..e>' e Joa011a Turiy Calda:;, veem iwd lr-Yos q1w m<!nd:~i~ 
o.:•:r li rkat· Jlln lo a e.s lc, com relaçãu a n<J~Sa fallecida. mãe, 
]) _. l"1dminifa Maria do 'Valle Calda:>. viuva uo Lencnte-corn
nt-1 (jo Exerc:ito Antonio T upy Ferreira C;Üdas, o seguinte: 

· .J. ", desde quando pa!isou ella a per ceber a pensão de n11~io 
~uldo e montepio e qual r. importancia. 

2", desde quando p<>ssou :... mesma a pcn:ebet· maior· pen -
siio, a vista da revisão feita no respect ivo pr ocesso de meio 
,,oldo; · · 

3°, em ,quanto impcrtou mensalmP.n.te a differenca <le 
pen-;;ão ; . · 

4º, qual o periodo, cu.i a differença <iei:x:ou de ser paga, 
!Jc.r 1.er sido jutgad9 prcscripto. 

Porto ·Alei;re, 20 de abril de 1920. - Othília CG:làas Ra-
1•1;Jit.o. - Adantina Cc.lda.s Rodrif]ttes. - Joanna :Tupy Cauf.ris. 

Certifico, cm cumprimento ao .,pesrJaclto P.xarado na pc
l l\ iio retro que, revendo- ,e os livros Diarlos e folhas de pa
~ ari1ento de meios-soldos, montepio dn Guerra r, · Diversas 
P<'Il$Ões, que serviram na Pagadoria desta Dele~acia Fisc:tl, 
nos arrnos de mil oitocentos e noventa e oito a mil novecent".ls 
(! dezeseis e que encontram-se al'chivados neste cartorio, ctns 
mesmos consta, na par~ onde acha-sr, incluido o nome da fi
nada pensionista Dona Delminda Maria do Vallc Caldas, o 
:-:ef,"umte, com referencia ao quc>. reqtier<•m as pet.icionarü:s: 

. Quunto ao primeiro item, consta qu e a suprncht~ pensionista 
eome~ou a receber a p~r.são mensal rk t.r~rmtos mi.! t·tfü, 
si:-nuo du.zeµtos m il réis. de meio soldo e cem mil réi:;. d~ 
montepio, em virtude da ordem da Dircr.toria de Contab ili
J;:de do Thesouro Nncional, numero "Pssrnta r qu :i.t.ro. :lc 
trinta o um de mar~.o de mil oitocent.os 1! 11n,·1.•tlla e oito, qwJ 
<:onCéOeu o respectivo credit.o, a pn.rti 1· d<' Pfimr, iro de 01tf.1:
hro de mil oit ocentM e noventa e sete. dai.a dei 'l'allcr: imrmt.n 
de H'U marido; sendo paga~ 11or nxer-1:ic- i1"' rindo.~ a,; pensõL•;; 
t·f'fe:·cnte~ aos· rncze~ do anno de mil oi l0r.f'n l.ns f' nnvcnl:t " 
" r·Lt>. adma citado . Quanto ao segun.-!11 i lr.m, consta· (Jirn 1ns
sc: 11 a pcrcl'.'bel' m~ior pensão. na. t•azüo de~ sci.~cenlos e SP.teul;\ 
f \ i.t"ef. mil t.r esenf os e trinta e LL'es L"éis. tn<'tbac~ :.:;. sendo CJ 1.1 i
lll1 cr.tos 0. sclP.nta P, ti·es mil lrescn los " l 1·inla c- Ln~;; 1·1\i;1, ,fo 
meio l'üldÓ e cem mil 1•t)is, de montepio. nm 1 irtud1~ d:~ ol'd1~1n 
i/a !:•ircctoria da Despczn J>uhlfoa dn 1.l.'bc~out·rJ Nal'innal, 11 i:
mcr0 ciu;~cntos e cincor,nt,a r trcs. de seis de· j ulho llo atnw cio 
mil novecentos e quatorze, que conc:ecl1~11 " ei·ccli to pm•; 1. n 
1·0~pectivo pngamenl.o a pa:rtir de prime iro de j aneiro <l<' mil 
novecentos e nove em deantc. Quaul.o ao tet'ceiro i!.em, 
cc1mtu que a dífferença de pensão impoi-lou, mensalmente, em 
mais lrescntos e setenta e tres mil tr~sentos e trinta .e t.re::; 
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i ·éis e, i'in:..t:~enk, t\uunt.o uo quarto item,. vei.'hica-st1 .pela:: 
· folha~ rcspt:CLivas que o .. periodo em que de-i:s::.ou d~ lhe se~· 

naga ~ diff~renva àe per.são _acima, toi o ooml)rehendido entre 
prin:eiro de outubro de anno de mil oitocentos e novenh ~, 
sete a trinta u -um de dezembro de mil novecentos e oiro; nw.t;, 
l10 •-ntreta.nto, podendo c-erti-ficar-se com relação. a ter cahi(V) 

. 0u nJo em prescripr;ão o referido periodo, PCR' . fa}tart.>m o~ 
~rem()nt-0s necessarios p(:.r~ tal :fim que só podem ser colhid.o; 

· á. v~st~ do despacho final exarado no respectivo processo, q1J1'. 

deve encontrar-se archivado no ThésQ.uro Nacional. Do qur·_. 
para çonstar, eu, Joaquill'.'. EJysio de Araujo, éartç>rario d <t 
DeJegacia Fiscal do Tbesouro Nacional_ no Estado _ do . RI~) 
Grande do 8u1, em Porto Alegre, pà.sse1 a presente ~e:rt1dãc 
aos seis dias do mez d'! maio do anno de mil nô-vecentos t~ 
v~nt.€. 

ConLadoria, S de maic d~ -1920. __, O -contado:', ioõ.o Ce-
l é1s1.mo S~lfttOr. · 

En~nda ao projeclo n. 42!. de ·1919 
• 

(3• di~u:;são) 

Após a expressão - na importancia: de 2 :36086~5 - .A<;
-crescente-sc - o D. l\ia!ia Zulmira Pires ~ouehet, viuv-.i. 
·do alferes .cl.o Exercito Jfernando Besouchet, . morto ~m Ca.
nudos, de receber a parte -Oo montepio-de seu filho Fcrn,and-0 
na ·importancia de 20$ mensaes, <lesdc a data· do fall~cimentD 
:deste ultimo em 18 de julho do 1899 a.té junho de · 1909, que 
não lbe foram pagos por.- terem si~o julgados prescriptos. 

Sala .õas sessões, :13 de nove..'Uhro de 1919. :Vespudo 
de Abreu. 

Justificação 
. . 

D. 1\lai'ia Zulmira Pires BesoucheL, viuva. ào ali'eres do 
E~ercito Fernando Bcso.uchet, r(!cebeú desde a. morte -Oeste 
em Canudos~ no dia is do mez do julho do anno de 189'/, 600 
d~ meio soldo l\ 308 <le montepio, sendo -0s outros SOS de 
montepio pagos a seu filho Fc-rna.ndo, emqunnto m~nor; ·a.o 
t odo 120$000. · ·, 

Tinham direito a H.0$000 . 
O Governo i·econheccu osto d irei to e maudou · pa:;-:11: it 

dit'ferença n p2rlir de 1 de julho do 1909, isto é ma.is 20$ 
. por mez <lesta data em dcnnto; os 20$ mensaea da datá do fal
lecimento, em 18 de julho de 1897, até junho de 1909 inclu
sive, .não foram. pagos pot" terem sido j ulgados prescrípws; 
pede-se uma le1 relevando esta pre~ripcão, ..i exemplo . do 
que o Deputado. Vicente Piragibo conseguiu para D. Adolilide 

. <la Cun."la Campos._, A' GC!mm)ssão : ~e. Finaru;as .. 



Câmara dos DepL.tados - lmp-esso em 221()5/2015 12:52 _ Página 42 de 81 

. X. 22 - 1920 

Jianda :contar pel<J dobro, pa:J'lL efteito de aposcntafl.D~·'ia, os 
serviços prestados pelos f ti.nccionarios ·nos domim(los ·'! 

feriados. 

•Artigo unico. Os funccío11ario:; civis da União, com di
reito· a apos.entadoria. e qu~ trabalham nos domingos e fe
riu.dos e os que fazem pernoite contarão, pelo donro, para n. 
:referida. aposentadoria, todos os domingos -e 1'.:.riados; r~V(1-
gadas as âisposíções . em contra.rio. 

Sala das sessões, iO de junho ode 1920 . - Salles Filho. 

N • .23 - 1920 · 

Jl<.uula au.xilim" os Estados de Goya!: e Pará, com a importa.n
cia de 200:000$, para de$obstrucçiío e limpeza dos ricM 
Tocantins e Awigttaya, a d.d outras providencw. 

Art.. 1.0 E' o Sr. Presi-dent.e da Republica. autor.izaoo a.: 
a) a~ilial' a. cada um doo Estados de Goyaz e Pará cqm 

a importancia <la duzentos contos de réis para: a desob:>tru
eção e limpeza das · zcmas encachoeiradas dos rios Tocantins 
e Araguaya.; · 

b} mandar construir estradas -de rodagem que liguem as 
:bacias dos rios S. Francisco, Parnahyba ou Mea.rim ás bacias 
Tocantins e. Araguaya, por intermedio de seus a.ffh.ientes 
servidos do viação a vapor e -entre os seguintes pontos: For
mnsa ou S. Marcello, no rio Preto a Porto Naeional, o S~nto 
Antonio de' Balsas ou Engenbo CenU-al a Carolina: 

e) mandar fechar o circt.ito telegrapbico no centro do 
paiz. de accõrdo com :a . lei n . 4. 040, .de 13 ·de janeiro de 
:ffi20. 

A1·t. 2. º Para. os serviços ·de quo trata o art. 1 '" fioa e 
~~overno autoriza90 a realizar :i.s .operacõe.;; de cl'edito que !';e 
l 1wrem n~essaMas. 

Art. 3. º Revogam-se as disposições em cont.rario. 
Sala das se5sões, 9 de julli<> de 1920 . - Otego.rio Pinto.

F. A111·cs da Silvo.. - I)ionysio Bentes. -Rodiig~u:s 11-!ackado. 
- Rnut. Al1•cs. · 

. As zonas que o pl'ojecto trata. de beneficiai· são zonas do 
interior do paiz, pertenc~tes a d!versos Estados e até o p~ 
sent~ relegadas ao mais completo abandono, onde a. iniciativa. 
Part1cnlal' ·não p6de medra1' á falta de garantiias, exactamente 
Por <larencia de meios facei~ de eommunicação e de ~rmu~a. 
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das relações. Toda vez que surge no Parlamento ·qU.alquer 
:pro,jecto que objective serviços a se tornarem de utílidade no 
centro do ··pai;r,, um estorvo se lhe antepõe e é, diz-se, a pouca 
e disseminada população por aquellas paragens existente. 
Já em "1864, no dizer de Couto Magalhães, aquelles afastados 
·cent1·os eram povoados por cerca de cem. mil habitantes; de 
então· em deante a população tem augmentado, nucleos novos 
teem· apparecido e por toda a parte o trabalho se --effectiva e a 
população incrementa, sem embargo da pr;lga do ja.gc:ncismo 
que, á revelia do poder publico, de quando em quando, tudo 
tenta aniquilar, grai,:.as, em especie, á certeza de que as pro
videncias emanadas desse poder. quaesquer ellas sejam, terão 
de estacar ante os ohfoe.~ já referidos. _ 

A navegação do Tocantins Aragoaya data de éras mui re
motas e,segundo alguns.vem dos;_annos de 1772 a 177·4, para o 
Tocantins: pois bem, .de então em deante tal navegação jamais 
cessou ate nossos dias, sem embá'rgo de completamente aban
donada e desajudada: por parte dos poderes publicos do p<i.lz 

. ou aliás, sómente lembrada para a cobrança de impostos; dabi 
o estado primitivo. em que vem vegetando desde seu inicio 
até os -presentes dias. · 

Que alv-itra o projecto? Que o Governo auxilie os Esta
.dos cujos habitante'S ~sforçadamente, s_eeulos a fio, veem mou
'rejando, qm1es phen1cios de novas épocas, através. daquelles 
~ursos dagua, na luta pela vida, deixando bem claro com a 
reiteração ininterrupta nessa lucta, o vigor da nossa raca, que 
se tenta em balde deprimir. mas qne ha de mostrar-se sem
pre ~1ictoriosa e digna. E porque tal auxilio? Evidentemente. 
tratando-se e rios feeraes, pois que atravessam territorios 
de Estados diverso~. a-0 <inverno federal, sem duv.id'a, ha de 
competir os onus dos mc!h9ramentos acaso necessarios para o 
beneficianwn!r1 de int.cresse collectivo. Em que consistiriam 
os serviços cnmlucentcs a tal fim? Ha no rio Tocantins, zona 
de Goyaz. en~re a villa do Peixe e cidade de Porto Nacional, a 
cachoeira. rla Ca-rreirn •Comprida, cujo obstaculo consiste na 
remoção de algumas pedi-as, do canal prin-cipal; abaixo desta 
cidade cerca de 120 kil11mef.ros d'e r1o franco, 1o·calizam-se as 
caboefrns dns :Pilões, !\fares. Legeado, Funil de Gima e Funil 
de Baixo, em uma. extemão maxim~, de 40 kilometros, que 
ap!'~sentarn tnmbem como grandes obstac.ulos pedras disse
minadas .Pt:lo~ eana.es, ped'rus de pos,sivel remocão. Succede a 
esse grupo de cachoeiras uma extensão fraquissima de cerca 
de 61íl kilometros de rio· trafegado pelos natmaes á toda hora, 
de dia e ·cte noite, sem o menor obice e onde se encontram, âs 
margens, al~uns pc'JYoadcs, cidades e crescido numero de fa
zendeiros p, Javradorrs, Abab>:o dessa zona franca, ainda em 
Goyaz:, estão a<i cã.cnoeiras das Tres Barra,s, Santo Antonio e 
Tauhiry, todas ellas de canaes mais ou inenos francos e tendo 
a diffic.ultar-lhe o transito algumas pedras de fa.cil remôção. 
No Aragua~·a esfü a Cachoeira Grande. No baix<l Tocantins, 
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zonas paraenses, estãO' as cachoeiras das Jtabocas, o mais 
conr;ideravel obstaculo para. a effectiva ligação do baixo no 
alto Tocantins Araguaya. Levada a effeito a desubstn1coüo 
das cachot>iras mencionadas, ter-se-ha valorisado pnra essc
serviço de navegaçã0 . effectiva, quando nac(,a duran
te o decorrer das aguas ou seja durante seis a oito 
mezes, no anno, as zonas franquissimas ·dos rios To
cantins ~.\1'aguaya e seus aifluentes ·em uma· extensão 
talvez superior a quatro mil kilometros'. 

Dir-se-ha que a pouquidade de população, a ir·J1gnifi
oancia. de ·possibilidades e~onomicas não eompansariam 
QS gastos alvitrados pelo · pro.iecto ou deUe deoorrinte. 
:E'possivel. Ainda o ann-0 passado era o Góvernci auctorizado a 
despender cerca àe dous mil contos de réis para introduzir no 
-,aiz, mil e tantos immigrantes; pois bem, ás despezas solfoi
.tadas no Proj ecto talvez não alcan~em muito mais e vão ser
vir a uma população de brasileiros superior a cem mil habi~ 
Lantes que alguma cousa já tem feito por este paiz e que a 
tor11a credora de algum amparo· e auxilio. , 

, Quanto ás possibilidadeS - si o baixo Tooanti.r>s póde 
fornooer tudo quanto as lavouras bem cuidadas soem produ
zir e, por sobre is~o melho~ente serão utilisadas ;-\';;,;a,.--v~ 
florestaes immensas, cap~es de abastecer os grandes merca
dos patrios e mundiae~. se~ndo 5 á começa a dar-se, o alto 
Tocantins-Araguaya, poderá provorcionar identieos. elemen"" 
tos de permuta e alám de tudo isso, se tci-nará o empori-0 de 
consideraveis réeervas pecuniarias, assim sejam amparados os. 
habitan{es daquelles .:ientros, não esquecendo, ao demais, as 
reservas minerae.s, apenas arranhadas pelos antepassados· e 
QUe no entretanto, ainda assim surpreh~ndentes resultado,: 
deixaram . 

. Tentam~se, desde a·lguns annos, grandes em11rehendi
mentos conducentes a festejaT com brilhantismo noiosa eb.ipa 
centenaria da ind!epen.dencía; um deUes, talvez o 01) maior 
efficiencia para demonstrar a PU.ian('.a e o v-igor da nosss 
raca, está relega1io para plano inferior e secunda.rio -- quere
mos nos referir ao prolongamento da Central do BrasiJ, d~ 
.Piraporá a Belém do :Pará, volvido ac pó dós archivos com um 
rotulo qualquer, talirez de emprehendimento loucura. 

De uma feita um ,estadista'. ·en~gico, verdadeiramente 
amant.e de,;te 'I)afa. p<>nsou remodelar a grande metropl)le bra
sileira, d:i.r-lhP hellezu. vigor, vida !'!, de~de logo, a· grita que 
~e fez· ClUvir não fo1 outra - era is~o um emr.rrehendim.ento 
louco que iria anuinar de vf'\7. a Nal,',ão ! O timnneiro, porém, 
não se apercebeu dá ~ita; estadista ~nseio de seu dever. e 
papel, co.n:hecedor -Oe nossas reservas inaüdi't;J.~. levou por 
d.iante sua monumental tarefa e do emp1•ehendimento loueo 
surgio como por encanto a nova' capital que faz honra ao ge
nio e á sciencia brasileiros. 
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E' po2;;;ivel (!Ue do :novo e grandioso pr.o.WCw volvi<lo ão..1 
archivos, surja, mais tarde uma <lessas gigantesca.;; obras qm1 
venliamT maífl uma vez, firmar a 'Possança. de nossa raça. 
Emquauto, porém,. espera-se pelo estadista que leve po~ 
· t.lean.te tão patrioca obra de unificação, progresso e civili
zação,. procuremos, ao meno~. atr.a.vés de nossos caudalosns 
-cursos de agua,. de nossas innumeras vias liquidas, alimentat: 
ui.ti sysiema ce viação mais aperfe1çoado e que, quando nada, 
arranque nossos concidadãos do lethargo· e abandono· em que 
so deparam e leve-lhes a esperança de que,_an ap-pro::s:ímar-se 
nossa data centenarfa, já poderão utilizar· out.r.os meios <le 
transporte que· não os .. empregados pelos egypcios em época~ 
remoti~ simas, pois que o Governo do seu pait. foi-lhe~ ao am
-oaro tornando mais accessiveis vs rios de que veem, ininter
rupta.mente, se serv)ndo, annos a fio, e facilitando o ~<ioosw 
de ·uns a oulros por 'viar,ão terrca nos pequenos tratos qui;, 

·separam as grandes bacias. E' este o objectiYo que visa (J 

projecf.o .. Contra sua effecth·acão um grande entrave, desde> 
. logo, no momento actual, se apresenta e é a fallada insalu-
1Jridade das reg·iões ribeiz:-inhas dôs nossos grandes rursos de 
aroia. Não . sabemos si, ante os -progressos que teem realizado 
:.i.s. s~ieneias medicas já não seria tempo de acabar-se de vez 
com o uonceito depreciativo com que vivemos a alardear a 
inhabitabilida.d<e de· gtandes tr:!otos de nosso vastissilllo 
territorio. D~ uma iP.Ha apparMP.U e imperou, cavando 
o desconceito dos climas tropicaes, .a fallada anemia dcs tro
pieos, que, por final, tevé de render-se á evidencia de estudos 
bem conduzidos e desappareúer. Agora é o conceito de zonas 
insalubres que está a necessitar a demolição, pois que de tal 
importará o progresso e desenvolvimento de nossa patria, 
onde· quer que e.l1i;. se faça mister e necessario. Evidente
mente, disseminadas como se encontram , :u.ossas zrandes en
demias, impaludismo á frente de todas, quer ncs parecer que 
se não póde estar a proclamar tal wna mais palustre do que 
tal outra. O que ha. si o quize.rem, é a gTande divisão das 
:.:onas em regiões em que o homem necessita cercar-se de 
mais ou· menos cuidados para ev!tar contrahir molestias, fi
cando, todavia, numas e noutras, sempre a :>avalleiro dollas 
:.,'T~Us aos pregressos das sciencias acima alluc1idas. ·· 

Na cidade ou no triatto .n proph~laxia mecanica é tudo, 
;ü com ella podemos ficar inderones do impaludismo annos ft 
fio, com ena -poderemos evitar ainda o mal do Chagas, a.s 
·fila.rioscs, as myases e diversas cutras modalidades morbi
!!ea, perfeitamente evitavei.s. Si pela prophylaxfa mecanica 
t;e~'!S meio_ caminho andado, pela ingestão· na agua purn, 
ter.vtda ou filtrada, teremos um outro roourso de grande valia 
que .será. completado com o regimen medicamentoso qttn.:ndo 
tal se fize.r neoéssario; . 
· Si na cidade au. na rr.iatta o regiroen 'de cuidados é o m~-
rno não ve;nos ftor_que motivos estar-se a acenar aom o fan
t3:sma do impa ud1smo o J>~gt'esso ~ o desenvol.vime.nto de 
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z~mas -de nosso paiz, creando.;lh~ nma inferioridade que real
mente não póde mais existi!.' ante os progressos modernos das 
:'Ciencias medicas e auxfüare5. - A',:; Commi~gfü>.~ ele Obra:,; 
?ublfoas e Viai;ão A Finan~..as. 

~. 24 1920 

Jin-n.cla stispenam· a execução do a1·t. ·17";, do re11idmnl"'1ito drr, 
Estrada de Ferro Cent1'1Ji do Bi•asi/ 

O Congresso 3'acion:i.l resolve: 
Artigo. Fica suspensa a. execução do art . 177, <lo 1-egu

lamento da Estrada de Ferro· Central do BI'aSil, que deter
mina o reforço de fianças de clas.s-05 <los seus funccionarios;. 
<) qual baixou com o decreto n. 13.940. <le 25 de dezembro 
de 1919; reformamlo o regulamento dos serviçQ.s da m~m:t 
<•s tJ.•a.<ia • 

Art. 2. º Revoaam-se as disposições em -contrario. 
Sala das sessões. 8 de de junho de 1920. - Ma111ricfo 

t111 Dacerda. 

J usti{icaçiU; 

Está conti<fa. no .:;eguint.c art-i:;o .publica.do h-0je na. V o.:: 
do Poi•o: 

Tmdo, pot' foro:i. <lo dc-crt.o n. 13 . 940, · ele .25 ·de. <lcz~m
bro ·de 1919, sido alterado o que àté' então vigorava. na Es
tr:ada <ie Ferro Central do Bra.o;il, foram, de accõrdo com o 
art . ii7 elo :i.ctual resulamento, modifica<las as fianças dns 
1.>mpregados desta. estrada . 

. Esse augroento, qu e roprcscnla olevado onus para a ec-0-
ncroia privada dos attio.sidos por essa mc<lida, em absolutú 
r:orrospondc ao intuito quo o dictou, que foi como a ren<ln. 
::iug-mentava, garantir a arieca.dW}íio integral da mesma. 

As associaçÕC!S do classe existentes na. Estrada. CjUt; :;o.:. 
.;:un do privilegio <le afiançar seus associados, ·numero assáz 
i·~duziilo UI ) , não podem, de ac.cfü•<!o oom <is garantias qu1.· 
uffoi-eoem. no caso o pa.trimcmio de cada. um.o., l'espondel' ~
i·a.nte a Fazenda .:\'aciona.!. ,por compromisS<J~ supcriorc;; a 
;;.•3\.lS haveres. · 

Desffis tres associacõ~s .de cl.assc uma. lia que, de a r-
1:0r <lo com os ~euii estatut-0.s. não póde afiançar seus asso
cia.dos em hnportancia superior a 4 :OOOS, traz~n<io ~st.o, 
00.mo é claro, augmento de respon~ilidade para as duas 
outr~. Uma destas, po1' .out.ro lado e <ie conf-Ormidar.k;i. e<lin 
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a sua lei basica, que priva empN!gados de oütras aivi~s de 
pertencei>em ao seu quadro social, só póde a.fi&nça.r num!'!ro 
:limitadisimo de empregados, restando portanto apenas i'm 
_campo uma associação de classe. · ·· · · · 

Esta ultima, que ha bem pouoo tempo trouxe em sobre
sa.lto t.odos quantos junto á ella tinham interesses peeunia
'l'ios ·a. zelar, dado o descalabro das suas ultimas administra
ções. ficará assim inteiramente só no terreno, açambarcando 
esse serviço. , -

Por uma estatistica.- reoentemente publicada pela _ im
prensa desta capital, ficou ·eonsta.tado por algari.smoe, sem 
que até hoje se arriscasse alguem ao mais timido desmen
tido, o volume formidavel de sua réspon-sabilid~de perante 
a Fazenda Nacional. · 
· N~a estatiStica, fico·u tambem e<>mp.rovadf:I; a fragili
·dade .eras garantias que e>fferece . .1essa benemerita a.ssocia
t;ão, e o d.ru~ . usado, embora veladamente, para fugir a 
oompromissos ha annos assumidos e que teria em brave de 
~'ltisfazer. · 

v patrimonic {fossa benemerita associação; que attingia, 
em 31. de dezembro de f.9i9, a 2. soo :000$. appr<>ximada
mente. respondia nessa mesma data, •por fianças no valor de 
2 . 244:500$; oom o reforco (sic) feito por forca do art. 177, 
d() aetual regulamento eleva-se essa res1>9nsabílidade á oí-
fra espantosa de 4-36:1:500$000!!1 . 

· Pela lei n. 1. 352, de 19 de setembr-0 de i866, art_ 7°, 
decisão de . fO de junho de 1882, só serã<t acceitas as fianças 
prestad~s em: Letras do Thesouro, hypotfu:cas de bens im
moveis' de1Jidam1mte especificados, a,po1.ices da divida 'P"·
bEica dl: União· e r:adernetas das Cai:l:as Econamicas. 

~m recente circular, expedida pela. directoria da Centra l; 
será. obedeoida, com o maior rigor, essa exigencia da lei. 

l\fas_ citando-a, nessa mesma circular. derroga tal exi
:;enc1a, com nrn appendíce no qual se divisa ainda. uma v~z. 
o dPd>. da l1e'flemeritn ! :Logo após foi augmentado sete pP.
riodo, que por si só consiste a maior violação dessa .lei, quan
do r·or uma benemerencia mal comprehend"ida por parte dr: 
,9rop1io, qu e exige o s0v cumprimento. abre uma excepção. 
_que, em atisolnto está em sua alçada; eil-a: csou por associa
ções de classe devidamente autorizádas pela directoria!:i> E' 
e!lpantoso ! 

A benemerita, que no seu patrimonio conta com apolicE'~ 
•-fo Edado do Rio ·.ae JaP.eiro, na imporfalcia de 458 :000$. 
o.~ q:.mes, C'm face do dísposto na lei acima citada não podem 
cow:tituir garantia para fianças de empregos federaes, fal-o
lm, assim. r eduzido a 2. 342:000$000 - Desse total mesmo. 

·teremo!< ainda·.de deduzir certas parcellas que importarão ern 
a4;uma~ . d!•zenas dP. contos, por . não oonstitu.irem segura ga
rantia os moveis e uter.silios. gabinetes medicas e denta.rio. 
divid&s ~de associados, etc . , que constam dos balanços com1J 
·vatrimonio da benemerita. 
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l 1ara que ac duas outras não pudessem DOncorrer, cor1-
sc~uit•&m a elevação -da::; i'ianeas á importancia superior ao 
ma:-;imo estipulado nos cstatntos de uma, e a ná!J :.l.Cc1'iLac;ifo 
de :firrnçu~ t>l't•sl!ada:'l ]Jcla oulra, uma vez que o a,;:>ociad<l 1 i
ve.~.se a anledor prestada pela beneme1-ita ! ' 

Por .. dados que desafiam contestação. mesmo as murmu
rada~ ao 1rnm ouvidn, il. henem.rrrita que gosa de fa\·ores e:~
tr·;~cionaes. l.rrá ,om i.Jreve, gra\.·a.s á complacencia rio artua1 
d!:·•)1~t0r, o scrviç-o cxclu!":iivo de fiançr:s. 

l\o tempo cm que ª" multas revertiam em beneficio dos 
cofres da henemerite., r<Jros foram os. chefes de serviço que 
não conquistaram titulas honorificas, graças :'í. generosida•k 
cui11 que 1he P.mpat'Hrravam o,; co.fres pelo suor ::ill·eio, em um 
conClTSo odioso entre elles. 8ecca essa fonte e <:scommunal 
de renda, graças ao ex-direct.or, Dr. Paulo de· l<'rontin, ap
peUam elles (os da benemerit«) para as fia.ocas, contando 
com o beneplacitQ do director ! 

Em. conclusão: exp()sto como está,· com a ma::rima. cla-
IT7.a rste assumpto, do qual o publico está perfeitamente a 
par, ar.•resento ao Congresso Nacional, amanhã, um project.•J, 
de leí, pelo __ qual se manterão as antigas fiancas, ·sob os· se
_ruint.r:-s fundamer,tos, além de outros que opportunamcnte 
~erão expostos: eo reforço das fiam;as estipulado no art. J 77 
do· ticlual regulamento, além de ser contraproducente, cnmo 
metJida acanfeladora dos dinheiros da Nação, é pr-ofunda. 
nH!ntc ve:\:n.lorio aos etr.pregados a.ttingidos '!)Or essa medida:->, 
íniq,Jo e contraproducente porque: 

a) vc:r.atoria porque os e!Jlpr~ados dos tl'ens é esta.çõe;; 
foi a mesma extensiva, quando a renda da estrada, s6 em 
Jlr>qnen:1s parcrllns. lhe pa~!'la. pelas mãos; 

b) in·iq ito porqnf' fere profundamente os ]nteresses fios 
ai l in;zidos. porquanto la.l · medida lhes acarret·aria maior di.s-
1)('.ndio com as consii;nações feitas em folhas d€' pagamentn. 
p;n·:1 cnntrihuiç5.o da me~ma; 

·i:• r:ontrwprod11.eente :porque, não é com o augmento das 
fiança,; qur. fiearão acautelados os interesses da Nação. mas. 
;;i •n como medida exclusivamente administrativa taes com<1: 

n ) s11l1siit.uição dos actuaE>s meiO$ de transporte de Ya-
101'~:,:, por ont.ros· de maior segurança, innumeras vezes re
~!'.lm;,.dos e nunc~ atlendidos; 

b) ou, de accurdo com o actual art. 13 do regulamento 
rm "igor, a arreeadação da renda ser feita directamentE', IFJ•' 
emprt>gados da thesouraria. a quem .dt> façto compete tal c;<>r
·d1:,C1. 

Assim. pois. pode-rã ·ser apresentado um projecto de lei 
com. effeito suspensivo immediato quanto a esta parte do l'e
:;nl«mento. até que o Conrgesso Nacional legisle sobre o 9.S
sumptc, que é a de sua competencia e não dos regillamenta
doires.- Maurício de Lat:erda.- Li\!' Commisaão de FimW~'·· 
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'X. 25 - 1920 

Providencia soln'<J contayera ~lc tempo ,jjl gaMntia de 'juNi 'a 
que stJ 'l'efere o § _1~ dn art-. fº dn, 7ei :u. 2 .. ~o. d.e 2-í 
de .~etembro de 1S7:J 

o Congres~o Nacional resolve: 
Art. 1. º Para o effeito <!o ~ontagem de tempo da garantia 

ele juros o periodo a que se refere· o § te tio· art. 1º da lei 
· fa. 2. 450, de 24 de setembro de 1873 começa a pgrtir do 
l'ecebimento pelas cmprezas beneficiadas por essa. medida do 
primeiro semestre dos juros devidos. 

Art. 2. "° O Governe- fará publicar uma Tele.çã.o de todas 
r:1s empre;;as que gosam cesse favor, com a data da termina-
~-ão da garantia de juros . . · 

Art• .'3. º Revogam-se as dísposii;:ões em contrario. 
:Sala d~ sessões, .5 de junho de 1920. - Rodrigues Mu

~Juulo .- A'!<. r...ommissõe.s ~ Const:ítuj<:.ão ·e Jn~t.i~.a e de .Fi
na.nç:..:i.~. 

::i. 25 .- :1920 

Co·•z.(•eâe fl jlen.sãa {/.P, 300$ -mensaes á VÍ1t1'a do desem.ba·1"gaii1J1• 
· .To.sé Manoel de F'rP:itas 

o Congresi:o Naciond1 decreta: 
~ '.,WL. :l. ,,, E' concec!i<la :.i D. Therczt1 Carolina ·ctc Frcita1( 
YÍU"'>':l do deSP.mbargador J-o~é .Manoel CC Freitas. emquanto 
vivei>. a pensão · mensal dr: 3008, que paS$al'á, .por sua rnort1•, 
:í~ suas filhas solteiras, tambem cmquanto viverem. 

Art. 2. <> R~vogam-s~ ns disposir.óe:! ~m contrari" . 
Sala da;; sessõe.:i. 2 .t.!c .iunho de ·1920. - Jf>ã.o Cabral .· -
!Amm•tinc.-. f.,<!,iri V('llC>sn.- ~\· Cnmmis5ifo o~ Fin!l·~~. 

!' t>nrídc,1dn so/H'e t J ptovi·mcmto. de lo(Ja'rc.~ crcados -nn Dr.-pai'
ta.mcnto .Yadonal -~'<! Saude Publica 

Considerando . ouc, cc accôrdo -com o decreto n. 3. 08í. 
de 2 janeiro de i 920, o Governo vae aproveitai:- nas namea-
1'.'Õe:c: para os lo~-a!:'e~ rreados no Dcpartnmentn Nacional df' 
~o..udc Publica : 

a) os insped.wcs saniiarios interinos e os medices em 
eommi!"s:io. da. a1ltil!a Dir·cetoria .Geral de Saude Publica, oom 
1·~levantes St)rvic-0s prestados:· . 

-Cons-i.derando ·que, por aut-oriza;;ão d:tquelle mesmo (fo
crefo, o G-overno vae aproveitar- te.mbem ... para. o preenchi-
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men!.c daqueHe:; logare::, a.Lê os meCicos que, o a.uno pa:;;;a<ic•. 
n1·am ainda . estudantes au:xfüares academico.s da Assistenci<i 
:?uhlica Municipal; · 

cousideranào ainda. qul) 0:; medicoE qUe, uo corl'~r d 0 
:mno de 1919 (anno em que o CongreSSf' decretou a. refo•m:.1 
•.ln ·Saudc Publica.), :>crviram em eommi~são na. antiga Di!'e
ctoria. Geral de Saude Publica como. - impectorcs de ""igi
lo:ncia medica.· - nas diversas delegacias cc saude desta Ca
pital, prestaram relevantes _ ~ inestimaseis serviços áqriell:i 
!'&partição, €', por consl'guinle, á popul4!cãó elo District.o Ff>
deral; -· 

Considetando. atin3.l. que i:i5.o elles o:: unico~ modícos qu t>. 
»mhora com serviço;; da. ordem dos quf\ prestaram ã antig-J. 
Directoria Geral de. Saude Publica, no ar.no de 19Hl, não fo
;::im, comtudo, contemplados na reforma. por qUQ vcaba de 
i1ar:;sar aqueHa repartição ; 

O C-0-ngresso Nacional dect-,•ta: • 
Art.. 1. " O Governo aproveitará ni; provimt}ntu <los lo

f;ares c-reados; ou a crcar, ou, aím!a, a vàgar, no Departa
mento ::'iacional de Sauda Publica, os medicas que, no anm• 
de 1919, na antiga Directoria Geral de Saude Publica, :::ervi
ram ein coromisSão como - iiispectores de viqilancia medica 
aos co7n.m.1m:.;)antes de teure amarr.ll.a ~ -- de accOrdo ·com o 
€Sf.ipulado no ~ ?." do ::i.rt. 1 O <lo decrl'tc n. :·L 987, <le '.: r:e 
janeiro de 1920 . 

• ·\.t·t. 2. ~ Revogam-se a,; disposições cm contral'iLi. 
Sala da~ :'-essõe.\', 1, de .i unho de 'S20 . -· · Vicr-11fr Pi'J'a(IÜJ'! . 

--'A' C0<mmissão de ~aucli; Publ i~. 

O Sr. Presidente - - Passa-se •is vot..a~.líe.s i;oDBtant.es eia 
01-dem do <lia. 

voia~ão du profocLd u . G9:>, de J M ~- •"ri:.anizanl!o u con-
t::iliilidade publica (2 .. OiSCll'SSàO). , 

Approvado~ · .,ucr.e:;.~i,amel.lle crn ·» tii;.:cussiio. u~ ::1:guin
l1>s artigos dn 

'.\ . (j\}3 - . t 91 g 

(Contabiildede :Publica) 

c.i;!'<1'.RALIZ:\~:.;;.o nps. :'lER\'JÇO~ DF; CO:>;TA.BiLl!JADE 

'Al'l. l." A Co~·t.abilidadc dt~ União Fedm;al, •'OillJ)l'ehen · 
<lendo todos os actos relativos <i. i;·estão do Pat.rimonio Jl;a
ciona1, á vigilaucia e registro da receita. e despeza federol. ~'.' 
centralizada no · Ministerio da Fazendn, sob a immediata de
pendencia da Directoria Geral .da OJntabilidade Publicn. e;-. •t 
fj_scali?.ação do Tribunal de O<.>ntas. 
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. § 1. • Os servicos de coutabilidade dos ministerios das 
eslr~das de ferr~, correios e telegraphos ficam, para todos os 
effeitos, subordinados ao Minisier·io da · Fazenda cabendo a 
d.irecção desses serviços a funccionarios de Fazeri'da, · commis
s1onados pelo Presidente da Republica, em decreto· referen
qado pelo Mínisterio da Fazenda e pelo iuteresse no se!'ViC-O. 

· '§ 2. º Aos actuaes dírectores dos serviços de contabili
dade são asseguradas Ioda~ as vantagens do cargo, podendo, 
entr~tanto, o Governo, transferil-os de umas para outras re
partições, conforme lhe parcer conveniente. 

Art. 2. º No desempenho das attribuições de ·direcção, ·a 
Direetoria Geral de Contabilidade promoverá a execução uni
forme de todos os servicos de contabilidade da .União, ~
dindo instrueções para a realização dos· serviços e exercendo 

. nelles fiscalizacãç assídua . 
'§ 1 . º Essa fiSCl!-lização tomar-se-ha. effectiva assim pelo 

exame dos balancetes e quaesquer outros dooumentos de oon
tabilidade, como pelas ínspecções frequentes por funcci9na- · 
rios hal:!eis, .em todo e qualquer serviço de eontabilidade, para 
•·erificar si são cumpridas as leis e iIIStrucções em vigor. 

§ 2. ç O registro das operacões de contabilidade far-se-ha, 
-excepto nas collectorias, pelo methodo de partidas dobradas; 
segundo modelos approvados pela Directoria Geral de Con
tabilidade, OS quaes serão integralmente ObSel'Vados em todos 
os serviços da União. 

Art. 3. º O director geral e os chefes de serviços de con
tabilidade dos ministerios .serão 'pesso'almente r;espoiDSl&veis 
pela exactidão e preparo opportt1no da escripturação, contas. 
balancos e demonstrações dos actos relativos á receita e des
peza federal . 

§ t . • A Directoria Geral de Contabilidade orgamzará 
mensalmente quadros summarios da. receita arrecadada e da 
despeza realizada no DistTicto Federal, dos movimentos de 
fundos e operacões de creditos, durante o mez anterior e tri
mestralmente dos actos relativos ás operações realizadas em 
toda · a União, deeorridos dous mezes após cada quartel. · 

§ 2 . • As Delegacias Fiscaes do Thesouro Federal e toda> 
as repartições eentraes de contabilidade organizarão, com os 
elementos proprios e os fornecidos pelas reparticões . subordi
nadas - :balancetes mensaes que, sob pena de responsabili
dade dos delegados e contadores, deverão ser enviados ao di
rector gera.1 de Contabilidade, até o ultimo · dia do mez se
guinte ao que se referiram ás operações. 

§ 3 . º Até 15 de janeiro do periodo addicional, as repar
tições subordinadas aos diversos ministerios enviarão sob as 
penas do art. . 35, .ás respectivas direetorías de Contabilidade. 
demonstrações · das despezas empenhadas durante o anno fi-
nanceiro. . 

A' . vista dessas demonstrações, as dírectorias de , conta
;bilidade, .le:v:antando a conta geral das despezas dos respecti-
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vcµ; minister-ios, remettel-a-hão, sem demora, á Ditectoria 
Geral de Contabilidade Publica, para a organização da conta 
das despezas empenhadas, e:tigida no art. 19, D. II. 

'§ <i-. º De todos os balancetes, . balanços e demonstrac;ões 
da receita e da despeza, será · enviado um exemplar ao Tri- · 
bunal de Contas, par a a fiscalização dos respectivos serviços. 

CAPITULO Il 

DO EXERCICIO · FCSANCEIRO · - ORÇAMltNTO E CONTAS DA GESTÃO 
PIN'ANCEIRA 

A.rt. 4. º O exer.~ieio financeiro principiará em 1 de ja
neiro do anno financeiro que lhe dér o· nome e terminará em 
30 de abril do anno seguinte. · 

Art. 5. º Pertencem ao exereicio sómente as operaçõe3 
relativas aos servicos feitos pela o para a União e aos di
reitos por ella ou pc:: seus credores adquiridos, dent'l'o do 
anno financeiro. 

Art. 6. • O período addicional será empregado, até 3t de 
marco, na realização da3 operações de receita e despeza, que 
se não houverem ultimado dentro dó anno financeirO; e da- ' 
quella data até 30 de abril. na liquidação e encerramento . das 
contas ·do exercicio. 

§ 1. • Não se poderá dentro daquelle periOdo ordenar des
peza nova por conta do exercieio, sinão pagar apenas as que 

. tiverem sido ordenadas até á expiração do .anno financeiro. 
. § 2. • A ctespeza ordenada dentro do anno financeiro e que 

não tiver sido l1aga ai é H ri.e mar1;G. sP.rá liquidada na fG.1.9!Da 
do art. 65. 

Art. 7. º Findo o periodo addicional, perderão o vigor to-
dos os credites orcamentarios. . 

Art. 8. º Os credites espe~iaes, que em virtude de dispo
sição de lei vigorarem por varios exereicios, serão regulados, 
nos p~imeiros, pelo systema da gestão, transportando-se de 
um a outro anno financeiro os saldos apurados e as despezas 
orc::!r:adas até 31 de dezembro e· não _pagas; mas no ultimCI 
exercicio vigorarão, como os demais creditos, até 3!. de mat'(.O . 

Art. 9 . • O Governo enviará á Camara dos Deputados, até 
15 de maio de cada anno, a proposta de fixação da despeza, 
com o calculo da receita geral da Republica, para servir de 
base á. iniciativa da lei de orçamento . 

' j 

Art. iO. A proposta do Governo será acompanhada dos 
seguintes documentos: - . 

I. Tabcllas explicativas de todas as verbas da despeza. de 
cada mini$terio, de que constem discriminadamente as rela
tivas ao pessoal e ao material, com a menção das leis que de
terminam ou autorizam ·as despezas; o confronto das verbas 
proPQsias eom ~ que ·yigQ.raram no ~~iQ an~; o mo-
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i.ivo <ln. div1.:q;enciu que o c<infront.o ti~monstrar ~. bem ai:;sü)1. 
::i indicacão da especie em que deve ser rea!izaçla a <lespeza. 

U. Quadros demonstrativos dos títulos do rec:.eita, com 
iodicacão <las !eis que os r~.gerem, das rendas an·cca<l:fdas no"' 
tres ultimos exercícios .~ no primeiro trimestre do· em vigor, 
0 a média entre esses quantitativos, confrontada com o ca!-
rnlo da rereita. " 

IH. Quadros demonstt·ativos dos imposlos cffectivament" 
:pagüs nos mesmos e::cercicios, em ca.Ja Estado da União. 
· nT. Relação · das verbas do material. que, cm virliide_ da 

·,im:possibilidade do serem os pagamentos effee.Luados no The-
souro ou nas suas delegacias, o devem ser nas repartições in
teressadas, mediante adeantamentos sujeitos ao regimen de 
comprovação posterior. . · 

V . . Relação das verbas para a.s qu:.i.es poderá ·o Govet'll,., 
abrir creditos supplementares. . . 

VI. Tabclla .dos creditos addicionaes abertos no ultim!' 
(.lXCrcicio. 

VII. Balanço e contas do exet·cicio . eucerTado em 30 de 
·abril do anno ant~rior, devidamente verificados pelo Tribunal 
<l~ üontas. . 

VIII. Demonsh·ação, POl' ministerio, da dP-speza empe-
ub.ada durante o ultimo . .a.nno finaneeiro. · · 

~\rt. 11. A proposta terá o dispositivo de projee.to .do lei 
c·.im a. eapeciali'za«;üo. em-.4rtigos succ€ssivos, na primeira 
parte, da despeza a fixar para cada ministerio, e a determi- · 
m1cão da especie cm que deve ser paga; e a diseriinina~ão. 
na . segunda pa:rte, do calculo da receita. eonforme · os diffe-
1·cntes titulos de renda, bem como da especie··a arrecaâar, di
-..·idida . a receifa · geral da União em ordinaria, extraordinaria 
.e especial. · 

Art. 12. A. p:roposta do Gove1·no dividir- se-ha, quantu 
a.o orQamento da despeza, em duas partes. uma, fL-.:a, relativa 
ás· · despezas permanentes · e outra, variavel, comprehensiva 
<las que sa não incluirem nas primel.ràs. · · 

§ 1. º Para os effeitos. deste artigo. conside-ram-se . peJ:
manentes as despezas que, por sua natureza, tenham esse ca
:racter. como as verbas destinadas ao servi_ço da divida . pu
blíca e ás garantias de juros, bem como aos pagamentos ao~ 
vidos a titulo de subsidio, representação, vencimentos, pen-
sões ou aposentadorias. · 

§ 2. º A pairte variavP.l comprehenderú todas . as deapeza.if 
~utorizadns por. creditos espeoiaes e outras que ·dependerem 
de avalia.çã-o ou previsrj.o . . 

Art. 13. A rec.eíta ordinaria comp_l'eheuderá ; · 
- I. A renda ~tribuf.aria:r> . . 
n. A renda <tpatrimoniah>, proveniP.DlP. l)Os liell.<( ·immo

\'t'iS da União. da renda df~ capitaes; da exploracão dos bem 
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moveis ou da alíena~ão desfo~. quando não applicaveis ao :;er· 
·.-ico publico. · · i 

III. A renda dndush·iab, oriunda das estradas de ferro, 
linhas de navegação, .se-rviços posta.e~. tele-'>fapbicos e. t.ele-
11llonicos, arsenaes, officinas, institutos de instrucção e assis-
1.cncia, laboratorio.-: e quaesquer estabelecimentos da União . 

~\rt. 14. A receita extraordinaria resultará: 
I, do producto de quaesque:r operações de credito; 
II, da cobranca da divida act.iva; 
III, das rendas eventuaes, taes como multas, restitui14õeb 

e;. Fazonda, alienação de bens immoveis e donativos . 
Paragrapho unic;o. A restituição de quantia indevidli

mente pag'a pela Fazenda só será estripturada como receita 
cxtraordinairia si occorrer em exercicio differente do do pa
gamento. _ : ' , .f. 

Quando foitas as duas operações no mesmo exercicio mQ
! ívarão uma annullação de de.speza. 

Art. f5. A receita especial abrangerá t.odas as t'endas 
•!estinadas a fundos especiacs. 

Art. 16. A P'roposta terá ua Camara dQ::; Depulados e no 
Benudo o andamento determinado pelos respectivos Regimen
Los, sendo, p,orém, vedado inserir em projecto de lei do area
mento disposições que não tiverem relacão immediata com 
;.~ materia orcamentaria ou que tiverem caractr.;r <lP. proposi
t ão principal que de qualquer modo importarem em del~ira
c:;.ão ao Poder, Executivo de atlribui~ão do Congresso, a-µgmcn
tarem o quantitativo ou a1te1-arem a natu\'P..za de v<:Mtmenlo:,; 
de funccionari.os ou P-mpregados publicos, ou cnncediirem cre
clfüis para reparticües ou servic.os não or;ranizados em virtud1• 
de Iei5 ordinarias, salvo as que tiverem sido de ltualqucr 
moc!o, em data anterior u desta. le l. 

Art. 17 . As contas du dcspeza t) r.·~vei lu do Nlda 1):i:•,rcido 
iinancP.iro ~erão organizadas pela Dir!!cloria Gemi de Conta'-

· 1, ilioade. at~ sete mmws apc.í:i o termo do H::<.:r,rcicio. e, em so
,guida, suhmcltida5· ao exume do Tribunal <le Contas. ~i as 
não recP.h1>.r at~ o fim do anno ~m que terminar o cYercicio 
o Trihunai de Contas as l1rganh:ari dn accôrdo com os ele
mentos que possuir. 

ArL 18. As conla:: 'flo cx~rcicio Hnanceir-0 •.x>mprehon-
•1erão: .. 

1. A CC:lta do mca.mento . 
U. O ba.lan~o do patrimonío . 
Art. 19. A co·nta do orcam1mtcr, que -. .. rá. 'Jr;anízada d e 

conformidade com.as i.n,:::trucções e mO<ielos e-xpedidios. pela · 
Directoria Geral de Contabilidade, conterá: 

I. A · r~ceita orçada, a arreeadação :realizada, a iinpo1·
ümcia recolhida aos cofres geraes; a iroportancia a. arreeadar 

e.- Vol. ll 15 
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e a. que ficou em poder de p erceptores; a discriminação da 
cobrança por Estados e repartições. 

· II. A despéza fil:ada na lei a.nnua ou em creditos espe
ciaes, supplementares e extraordinarios e 'ª effectiv~ente 
realizada; as .obrigações de pagamento assumidas no e:x'.erci
eio; as que deixarem de ser pagas: os excessos de credito ou 
debi!D em eada verba. · ·,. - . · 

Art . 20. O, balanço do patrimonio abrangerá : 
1. Todos os bens moveis e immoveis da União, empre

gados no serviço publico ou disponiveis, com indicaçã.n das 
modificações operadas durante o exercicio. · · 

II. A divida activa e passiva . 
m . A conta da Thesouraria, que exporá os movimentos 

de ·fundos, as emissões e reembolsos de effeitos, as . r~eitas 
e despezas em conta corrente e operações congeneres. inclu
sive quaesquer pagamentos feitos, em nome do Thesouro Fe
deI'3l, por estabelecimentos bancarios . 

' .. .A.rt. 21. Examinadas pelo Tribunal de Contas, as cont.a~ 
do exercicio financeiro serão enviadas ao Governo, para que 
este, no pl'azo fixado, as remetta ao Congresso, com o proj eclo 
dê liquidação definitiva do exercieio. 

CAPITULO m 
DA REC'lm'A PUBLICA 

Art. 22 . A arrecadação da receita federal orcada pelo 
Congresso Nacional far-se-ha, em dinheiro, pelas reparticões 
competente~1, de accórdo com os i·egulamenLos exp edidos, sol) 

·a. immediat; fiscafüacão dos respectivos chefes, sendo pes
soalmente re::;;-:onsavel o funccionario qu<.' dilr cau sa a extra
vio de rendas ou omissão do cobrança, por desleixo ou 
inexecucão dos preceitos rcgulmnenlares, e Qs supPriores, cm 
ordem hierarchfoa, qu e deixarem do promovrr a cff~ctiva 
responsabilidade dos sous subalternos. 

Art. 23. ·A anecacln.i.;rro dn f('Cei l.a prv,·ouiont.c de im
posto dependeI1li' sempre: da inscrciio dl:'sta na lei do Ol'.'~,n 
mento. Qualquer outra. fonte de t·eMi!Ji, porem. c1·cada ..:m 
lei ordinari~ deverá ser arr cc·ad11da, ~mbor·n nl'io contemplada 

·na i:eferida Ú;. de OJ'l:ament.o. 
Paragrapho unico . No caso de alt.eraçilo ou crcacíi.o r!c 

impostos em leis or~nmenl.arias. tncs disposHivos só rmtrn
rão em vigor dous mezC\s após a publicacão da lei no Dicn·fo 
O(ficial . . 

Art . 24.. A s impori.a.ncias entradas nos cofres das r epar
tiçõe3 publicas, · qualquer que seja o titulo ou o serviço a 
·que pertençam, incorporam-se aos fundos do Thesouro Fe
deral, que as levará em conta de sua escripturação. 

· . Da.i:i importa.ncias · recolhidas dal'-se-ha recibo, em co-
nhecimento com- força ll?eratoria, que, re~es~ido das for-
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malidades ré!:,"Ulamentares, será titulo habit eonir a u 1w ~srn1.1 
Thesouro. · 

Art. 25. Os · funccionarios eii.carregatlos <la ar r ee;a<lac,:ão 
ou cobrança. de r endas da União serão •·esponsaveis µela 
cffectiva percep(lão das rendas que lhes competirem arre
eadar . 

§ i." Antes de obterem baixa das ce1·tidõe:> ou füulo.s 
de arrecadaQão não realizadas, d~:v.erão provar qu•) praticaram 
opportunamente todas as diligeiii:ias necP.ssarias para a co~ 
branca. 

~ 2." No caso de apurar-se negligencia na falta de ar
t r:cadação de qualquer quantia, por parte dos receb·edores ou 
Jos funccionarios ·incumbidos da fiscalização, serão elles so
lidariamente responsabili:zados pelo Tribunal d~ ConLas, a 
cu.ia jurisdiccão ficam suj eitos. · 

. § 3.• Os funccionarios incumbidos da cobrança ex.ecuLiva 
t.los creqitos da Uniã,o devolverão ás reparti~õies competentes 
:1::. certidões recebidas que. não forem cobradas, no prazo de 
cinco annos a contar de 3i de dezembro do anno da remes
.sa. Devidamente relacionàdas, as certidões serão remettidas, 
até 31 de maio de cada :/.nno, ao Tribunal de Contas, que ve
l'ificará as diligencias effectuadas, e, nõ caso de omissão on 
negligencia, promoverá, de accôrdo com o § 2°, a: responsa
hilidade daquelles funccionarios. 

§ 4.º As relações serão devolvidas ás repartiçõ.es com
pe tentes, que classificarão as dividas inscripfas em tres 
;;rupos: i º, de provavel cobrança; 2•, de cobrança duvidosa; 
3", de cobrança impossível,· promovendo os m eios necessarios 
:i realização das primeiras . 

As ultimas serão e~cluidas da conta do a.cUvo do patri-
1nonio da União, em virtude de deliberação do Ministro da 
l•'azenda, ~om audiericia do Conselho .de Fazenda, sem pi'ejuizo 
dos direitos da Oniã-0 . 

Art. 26. Em caso algum será admittida c.ompensai;ão ela 
(>l1rigação de pagar ou . recolher rendas do Estado com di-
1'8iLo creditorio contra o Thesouro FtldP-raL salvo disposição 
1:.x.p-ressa de lei em contrario. 

Art. 27. O recolhimento aos cofres do Thesouro ou das 
~uas delegacias das rendas arrecadadas, terá lagar no prazo 
d1! -iS horas pelas reparticões federaes situadas no Districto 
.P.ederal ou nas capitaes dos Estados, '!, dentro dos prazos fi
xados pelo Thesour o Federal e suas delegacias, em tabella~ 
registradas pelo Tribunal de Contas, para as <'1emais repar
l i~ões . 

As alt.eracões nesses prazos, feitas em virtude de regu
lamentos especiaes, ficarão dependentes de-, registro do Tri
bunal de Contas, 'Para entrarem em vi;;-or _ 

§ 1.º o recolhimento far-se-ha dil'eclamente aos cofres 
do Thesouro e das 4elegaci~, Q.U por interroedi~ das reparLi-

. t 



C1"nara aos Depilados - lm~sso em 22106/2015 12 52 - Página 57 ae 81 

•.;~e._ posta~~ e agencias ba11carias, meci'ia.nte autorização uu 
i:fünistro da Fazenda. 

. s ;!,.º Consideram-se, pal'a. todo:; 1J:> :•flúito:;. recolhido~ 
aos cofres competentes os saldos entregues ao Correio ou :ict 
banco,; autorizac<os n.a fórma do paragrapho anterior. 

Caberá ao thesourciro dos Correfos ou aos bancos a QU•! 
&~ reiere est.e paragra!)ho fazer, dentro dos prazos legael::, · 
a entre;_;·a. ao · Thesouro e s1rn::> delegacias das importancia,
:r:emet.tiàas, -ricando mjeitO-S''=-~o juro C.:e um por cento ao me·.-. 
pelo tempo t!Ue durar a indevida retençãs. · 

§ 3." O recolhimento de rendas cuja arrecadação houver 
sido confiada a particulares far-se-ha no prazo dos respP
.ct ivos contractos. 

Art. 28. Todos quanio:o, tendo obrigação de recolhel' a.-' 
rendas, a;; retive!'em em. seu poder n.lêm dos prazos mar<ia
õos ficam sujeitos ao pagamento do juro de um por cento 
~o mez .ri ela. móra. 

§ "1-" .:\quelles qu~ perceberem vencimentos medianl·· 
porcentagem '>')b!'e a renda arrecadada, além de pagarem 
~quclles juros, perderão a porcenta~em, r elativa á impor
tancia indevidamenlr, retida, e ·aquell...:s que tiverem venci
mentos fi~os pagarão, além _dos mencionados juros, a multa 
-co:-rcs::iondente !'l t.2.nLos dias ct0 Yencimenlos ·Quantos fore-m " 
do retarcam~nlo d9 entrega. . 

§ 2. º :Não se udm ittirá prova de força maior para exone
rncão de respon"abilidade pelo extravio dos saldos não r eco-
1hid()S nos prazos fixado~. · 

, \.1•l. 2!:1. 0~ :!'ir.i s C f)l'!'l)0Sl.v'3 do>- l'CSJ)OllSUVfÜS pOl' rl i
Jibeil'OS publicas entrega.rã() diúiame.nte ou no dia C'.o rc
;;resso de e;ommissõcs extP.rnas os saldos de ·suas caixas ao~ 
seus t:1• ·~fes, fican do cstP.s responsaveis pelos alcances vei·i
ficaci'os nessas cab:as. ainda que seja allegada força maior, 
si não houver sido o~scrvada esta disposição. 

Art. :30. Os agentes responsaveis por dinheiros publico,.: 
iüío serão exonerados da respon;;abflidade Cie fundos perdido•: 
c,u fui·tac'fos sinão mediante prova de forca major e do ha
verem sido obs"rv::ldus todas as cautelas o prescrip~ões regu
lamenta1·e;,, exduinrlo culpa mesmo leve dos agentes. 

§ i . v St~m !ll'OJ11izo de ulterior decisão ~o Tribuual d•: 
Co:!tas, · :is autoridades fi sc;aes, na fórm.a dos rei:;;ulamentos 
l'm vigor. ordenarão o recolhimento provisorio. sob pena do~ 
juros da móra, :suspensfio de funcciJc,_ e cobrnnca exrcutiva. 
lias imporLan::ias quP. lenham justa razão .para suppõr des
viadas dos cofres pub~icos de auc tenham conhP.cimento, salv0 
deiiberaoão em conirario to Ministro da Fazenda. 

ArL. 31 . Constituirão receita da União os saldos activo:: 
dos depositos feitos, sob qualquer titulo, nos cofres federaes. 
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§ :l.. º As importaneias provenientes das Caixas Economi
c:<.i.S ve.ncerão juros, pela laxa annualmentc fixada em acto de: 
:\IinisLcrio da Fazenda, desde a data da en tra.t.:a no Thesouro 
,, suas dele~acias até á vespera do dia de sua restituiQãc· 
üquelles estabelecimentos. 11 de t aes operações se fará escri-
pt.nração mcthoclica. . 

§ 2. n A importancb de ,iuros deviG'o~ aos depositantes de 
ouanLias não recolhidas ao Thesouro e suas delegacias será 
iinputacia ~í: responsabiEdade do thesoureiro das CaL'(aS Eco
nomicas, 

§ 3. º Os·· cleposi tM de diversas arigens serão escriplurados 
~oh o me3mo titulo e fórma, procedendo-se ao can-cell~mento 
periodico daquelles q11e por qualquer motivo se t.orna!'em 
i. ~ns da União. 

§ 4. º. Pelos depositos or iundos de ordem judi'.!ial cob!'ará 
o Thesouro e suas delegacias o premio rl r. .'i, o/o, que será de
duz.ido proporcionalmente <ÍS _ quantia.~ que se forem resti
tuindo .. 

§ 5".º Os valores nii.o amoedados per tencen te~: a Fazenda 
:\acional e de que se far:.'L sempre rc·;ist!'o, ficarão sob a 
b'Uarda e r esponsabilidade . dos t.hesnurc~ros das r ep:u·ticões 
1:;m que estí verem depositados. · 

§ 6.º Todos os bem:; <l valor0s não am'.)edados, pcrten
"rmíes ·a terceiros r recolhidM a r epart ições publicas, ~'"'rãc• 
nmdidos ·em hasta r u hlic:.i, decorridos uinco armos do seu 
i·ocr.bimento, devendo a;: impo!'tanci;:~ T·r:;:peetivus se~· lcva<la~ 
:í. conta ele deposit.os e r:?·i:-<:li f :vla:; :w,.: !"'P:;p.~et ivn:-: pl)s;;ni
.-rores . 

. Essas importancia;; pi·e~r.revc!ll ;1 fa \" 111 · fia F ot.l' ll r.l :t . dr· -
1'/)J'rido.s 3·0. annos da da.ta elo recd1irn1m! o tli) depo;; ii.o . 

ArL. :3.2. O i:;a~do da receik1 rk deposi l n~ de~ cada 1 ~x.. • 1·-· 
"icio serú applicado na aequ i i:; ir,ii r• rlr. li tu ln:- rh di,·idn Jin-
!füc:i. · 

Ar!.. :;:i. Como 1·e1··ur50 ;1 ,~ r1•1:c•ila pode1·:'"1 .-i 'l'l · ~:;our0 ; 
Feànral, qn:rndo }l ~1l':1 isso f1)1· :111lo1· ii,:id11 :1a lo •i ui' ot·r:p-
111cnlo. í\mitlfr p1• ln. !.h c•so11L·a1· ia ~1~1·;1 ! ,·11 1 r1c lr1::- del l'~ac1a<: 
1 1 11~ 1~8tado.~ " nm Lnmlt·r:?:', hil hrl PS :i p1·('nli11. J't~s;~,~ L:J\·t i.-; clcn · 
11·0 do e:v.-t~rr.itio final! c·n i l' fl. :d ,; :1 1111p111· ' :11wi:1 l'h. :Ht:t 111l :ia-· 
Lnri:t.ar;!'io. 

~ 1. º Pura que l.M1ha loi:.:a1· a 1.•111 i:;sií•>. ser;í. pr1~viamenlc 
:..-,g·istraua pPlo Tribunal rlc Conlas a irnpm·t:i nci:i do::i b ilholcg 
:l serem cmíll idos pelas 1·r.parU1.~üc~. qtw f i1; ••.J)1 ohriµ-:ida s _:i 
•·n :al' m11nsnlniv1tc :"te1ucllc t t•ihunaf. q1.1:trl1·•.1s ~1.•niotH:t1·al 1--
1·os dos bilhetes PmiU.rdo:; ou 1· ~,;gal.:1dn ,; . . 

§ :? . 0 A cm issüo do billicle só se fa!':í :i.pú~ a pníradn. rla. 
1·1\~PCL'' h'a import:mcia nos cofres ;mblic:o!' . 

§ 3. º O resc-ate te1•á logar no dia do vencimento, pcb. 
l·eslituii:ão da import.;ine-i::i elo bilhete e pasa.m~nto d0s juros 
1·espeelivos, contados da entrada do <.li nlleiro até ~i vesQera 

· do r esgate, ~onsidera ndo-~P para CS'>L' f.\:ilculo o rn.~z º" t.rrnf..'1. 
dias. · 
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§ 4; º No acto do pagamento, serão os bilhetes Conferidos 
com as matrizes e em seguida inutilizados por meio de ca
rimbo. 

CAPrrULO IV 

DA DESPEZA. PUBLICA 

:Art. 34. A despeza da União será effectuada. de accônlo 
com as leis orçamentarias e especiaes · votadas pelo Con
gr.esso, constituindo crime. de . responsabilidade os actos óo 
Presidente da Republica e dos Ministros de Estado que contra 
ellas attentarem. 

Art. 35. Os funcc.ionarios administrativos que prathrn
rem, sem ordem escripta dos ministros, actos contrarios a 
taes leis, incorrerão, além <!a responsabilidade er·iminal, em 
multas de 200$ a HJl:OOOS, que serão impostas pelo Tribunal 
de Contas e cobradas por meio de descontos da -quinta. parte: 
dos venciinentos. 

No caso de os haverem praticado por ordem escripta do> 
ministros, para se isentarem dessas multas · deverão os fun
ccionarios dar, dentro de oito dias, conhecimento do facto ao 
Tribunal de Contas, •q,ue .procederá eomo julgar de . direito. 
fazendo em todo o e.aso communicação delles ao Congress11 
Nacional. . 

Art. 36. A execução das leis de despeza. fa·r-se-ha estri
ctamente segundo as discriminações das tabellas explicativa~ 
de ·que trata art.. 10, n. 1. ou das demonst.racões enviada; 
ao Congresso para .. concessão de creditos addicionaes . . obser
vadas as alterações feitas pelo Poder Legislativo. ····• 

§ 1.º Publicada::. :is leis de despeza, lancará o Tribuu:i l 
de Gontas, em seus registros, os creditas nellas votados. e ot
ganizarão ns mintsterios :is tabellas de distribuição. de c::re
ditos :is Lliver~as reparticões, indicando as estaçõos pela;; 
quaes !e devem realizar o~ pagamentos dar- àespeza.s . 

§ 2. • Nas mesmas tabcllas indicarão 0s ministros :is Y1.'1·· 
bas pelas quaes poderão os chefes de serviços expedir 01de11S 
de pagamenl<> a serem cumpridas no Thesouro Federal. ma· 
diante registro do Tribunal de Conta1J . 

A.rl. 37. Dentni de 10. <l ias, contados dn µubli cncão da.' 
leis da clespeza, a:; t.alJclln!:l dr. clistrib1 i~!lo do credilos scrfin 
remettid11s ao Tribuunl do Contng, que. do prefcrencia :t 
qua!quer outro serviço, as 1~xnminará e !hes dará regist!'0, 
lambem no prazo de 10 dias, s i estiverem regularmente or· 
gani:tatlas, lransrnittindo ao 'J.'hesouro, dentro de trrs dfa.;; , a:; 
l.abella::'\ riuc houverem sido registradas. 

Art:. 38. No caso de ·e1·1·0, falta na distribt içã.o ou in
i:;ufficiencia elos credilos distribuídos, os chefes das repar
tições pagadoras sohcitarão. por meio de officio ou tele
graroma. ao:; minisf.el'ios, a concessão dos creditos reputados 
necessarios · 
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Art. 3~. N-0 caso de não serem registradas as tabellas a 
tempo de se altender ao pagamento do- pessoal, inclusive aju
das de custo e gratificações regulamentares, prevalecerão as 
distribuições anteriores até que sejam r~gistradns as noYas 
tabellas . 

. Art. -íO. Aos funcdonarios das directorias de Contabili
dade dos Minist erios e aos do .Tribunal de Contas, com exer
cicio -nas mesmas repartições. inclusive aos que faltarem ao 
serviço por qualquer motivo e sem ex-cepção de categoria -
será applicada uma multa correspondente aos vencimentos .que 
tiverem de .. l'ee-eber du-rante todo o tempo -que exceder aos _pra
~os marcados n o art. 37, para a organização e remessa. das 
tabellas de distr~buição de creditas e seu registro e devolução .. 

Art. !d. O 001penho da despeza, que consiste na creacão 
par·a. G f:sLad0 de uma obrigaç.ão de .pagamento, não -poderá 
exceder ás quantias fixadas pelo Congresso Nacional, exce
pto no caso de pensões, auxilios, rnbvencões, vencimentos e 
porcentagens marcados em lei, ajudas de custo, communica
c;ões ou tran,sportes necessarios aos serviços publicas • 

. § 1. º Os chefes de repartições, que ordenarem forneci
mentos ou prestação de servicos de custo excedente ás quan, 
1ias pr~viamente .rixadas pelo Congre.>so Nacional, ficarão ' 
sujeitos ás penalidades do art. 35 impostas pelo Tribunal de 
Contas, pôr occasi1io do exame das divida;; relaoionadae. 

§ 2.º No caso de necessidade impreterivel, deverão so
licil.ar autorização escripta do l.Dinistro competente, que será 
dada .• quando ,iulgaàa conveniente, nos mesmos -papeis de que 
constar a insuffic-iencia dos credit.os e ll razão da deepeza. 

§ 3 . º Nas penas do_ art. 35 incorrerá o funceionario ~e 
imputar a qualquer rubrica do orçamento, despez;i. nella nao 
l'Omprehendida, segundo as tabellas explicativas da ·proposta. 
e as altera<;ões feitas p elo Congresso. 

Art. 42. Ao empenho da c\espeza deverá preceder con
tracto, mediante concurrencia publica: 

a) para os fornecimentos annuaes superiore!! a 5 :ooog, 
calcufados estes pelos creditos votados; 

b) para. execução de quaesquer obras publicas, de valor 
f:Hperior. a 2 :000$000. 

Art. •i3 . A concurrencia pí_i.blica far-se-ha por meio de 
publicação no Dia.rio Oificiai ou _nos jornaes offi~ia~ d2s Es
tados das condições a. serem estipuladas e com md1caoao das 
antor'idades rmcarregadaR da ad.ind.icaoão, do d ia, hora e log&r 
desta. 

Art.. ls4. Será dispe.nsavel a concurrencio.: 
a) .pa1·a os forneci~entos, -transportes e obras pul;Jlicas 

que, por cil·<:umsLandas imprevistas- ou de interess~ 1Dac1onal, 
não permittirem a pybli()idade ou as demOt"as eYfgidas pelos 
prazos de concurrenc1a; 



câ'nara dos DepLLados - Impresso em 22/0612015 t2:52 ~ Página 61 00 81 

b)' pat>a ·o· fornecimento de material 1.1\í de generos, ou 
l'eallzação de trabalhos que só puderem ser effectuados · pek• 
pl.\}ductor ou profissionaes espBC1alistas, ou adquiridos no 
logar da producção; · · 

e) para. a acquisição de animaes para os. serviços · .mili-
tar~: . . · 

d) para arrendamenf,() · ou compra de predios ou terreno" 
dc-stinad{)s aos serviços puhlicos; 

~ } qua.ndQ não acudirem proponentes á _primeira. concm·-
r-~mcia. · · 

Neste caso, si houver sido estipulado preço maxímo, nã.n 
poderá ser ll!:iic excedido no contracto. salvo nova concur-
renDia. \ · 

§ l. • ·verfücada préviamente a idoneidade dos concm·
rentes. será: preferida a propcista mais barata, que não po
de?'á. entretanto, exceder de 15 o/o o preco médio da praça, 
fornecido . pela · AlfandP.ga, quando se tralar de fornecimentos 
e materiaes, e pela secção de proprios nacionaes do Thesou~o 
ir d.as delegacias fiscaes, quando se tratar de obras. 

§ 2. º Aos concurrentes será licito ~eclamarem contra a 
inclusão · ou exclusão de qualquer concorrente na lista de ido 

. m.!idade, mediante prova dos factos que allP.garem. 
Art. 'Í5. Para os fornecimentos ordinarios ás · repartiçõe,.; 

publicas, poderá o Governo estabelecer o regímen de con
currencias permanentes, inscrevendo-se, nas contabilidade:: 
·:los . min;sterios e nas repartiçõ~s inter!'ss~das nos forn ·ci
mentos~ _os nomes dos negocian1M que se propuze~em a for
n~cer os artigos de consumo habitual, com a indicação dos 
prCl,iOS offerecidos .. qualidade e mais esclarecimentos r eput,,1 -
•iOs neccssarios. 

§ 1. • "\ ·inscripção far-sc-ha mediante -requerimento ao 
chefe da rep:i.rtí~ão ou ao Ministro, conforme determinação 
re8:\]Jamentar. acompanhado das informações necessarias ao 
.iulgamento da idonnill:id1' do propononte. indicação dos ar
f.igos ~ prec;os dos !'brnecimentos pretendidos. 

§ 2. º Juhc~da d~nlro de 10 dias a idoneidade rlo propo
nente será Grdenada a sua immediata inscripoão, si P.'lte 'IUb
ordinar-se ás condiç.õe!l exigidas pa1·:i o fornf'<'imcnto . · 

§ 3. ~ Os preços offerP.ciclos não po<foi·~o c:;er alterados an
tes de rl:.c.:irrirlos quatro roe1.es da :-lata d:: i n-<cripção. :ienrio 
que as a1teracões communicartss em l'Aqu~rimento. só se toi>
narão eifectivas, ap(}.~ 1c; diai:; do despacho, que <?rdenar a sua 
ann111.acão . · . . 

§ 4 .• O fornncimenfo ª" qual•rw!r ar!.ígn c~herá ao pro
jlOnenle qu~ houver om~rccido preco mais barato, não po
J,,ndo· ,P.m callo algum <' nPp;oi:;i;mt.~~ ·inscripto T'P.<'U!'9r-êe o. 
sati!lfazer a Pn('ommenda. sob pena dll !'er excluido e seu 
uome ou fi!'Ina. rlo regi9tro ou inseripçiio e de multa. de 50 ~· 
cto -valor do forneeiment.o .. 
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Art. t.õ. Para a validade. dos eont.l'actos serão necesserias 
r:s seguintes formalidades: 

a) que se.iam celebrados POI' 3.utoridade competl'.'nte para. 
empenhar despeza, em virtude de lei ou delegacão, nbserva
<las as cot1dições desta; 

b) que sejam realizados para a execução de serviços au.
torizados na lei e dentro do ql.1antitativo e duração do~; ere
ditos, á. conta dos quaes deva correr despeza, tlevendo .if!
darar-se I_lO contracto a i;erba .do orçamento ou tei que fixon 
,~~ses cred1tos: 

e) que nelle se faça a indicaf}ãoo minuciosa e especifica<1:i. 
dos servioos a se realizarem e dos objectos a serem tornecidos 
e os respectivos preços; · 

d; que guardem conformidade com as propostas pre-
feridas; · · 

e} que, nos contractos em que sejam estipulados pre~os 
.;m moeda estrangeira, se declare a data ou a taxa do cambio 
1>ara a convcr&io; 

f) que sejam Ia'\T:tdos nas i•epartições ás qua.es interesse 
11 sel·viço ou nos Ministerios, salvo nos casos em que, por lei 
devam s<?r lavrados por tabelliiio, e traduzidos legalmente em 
·•ernnculo, se lavrados em língua c:.trangeira; . 

g) que respeitem as disposições do direito commum e <la 
legislação fiscal; · . 

h) que sejam registrados pelo Tribunal de Contas. 
P.aragrapho unico. Nos contractos para arrendament.os 

d.e ptedios €: obras de grande vulto, cu steados -por verbas or-
0amenta1·ias, s~rá pP.rmittido prazo maior de um anno, no li
mite maximo de cinco annos, considerando-se, nesle caso, em
penhadas, desde o inicio do exercício, as presta0ões ::i serem 
·pagas no seu curso. 

Art. 47 . Nos actos de prorogação, suspensão ou rescisão 
1fos contractos, deverão ~r respeitadas todas as forma!idadef\ 
(·xigida.ci para a lPgalidade dos contractos, inclusive registrn 
;)elo Tribunal de Contas. · 

Ar t. 48. As ·c11ucões de garantia, que devPrão ser estn
tuidas em todos os conLract.os com :i. Fazen<la Nacional, só po
derão ser restituidas apõs autorização do Tribunal de Contas, 
mediante prova de execueão ou rescisão legal dos contractos. 

Art. 49. Dos fornecimantos e serviço!' fei tos ao Estado, 
:;erão entreguei:; aos intc.re~sados, conhc:cimentos de que con
stem minuciosamente o nome do credor. o material forne
cido ou servi~o feilo, o oom~ do funccionario que recebeu o 
fornecimento ou que verificou o serviço e o preço cst.í
;:,ulado. 

§ 1 • ª Os conlrnciment.os serão destacados tle livros-ta
lõcs, devidamente authenlicados, . em que serão lavrados 'ter
mo; de abertura e encerramento, respectivamente, no pri
meiro e no ultimo dia util do 3nno financeir9. 
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§ 2. º A prestação de serviços por furiccionarios, . empre
g~clos e operarios será verificada pelas folhas de ponto e 
dados estatislicos, de conformidade com os regulamentos da!i 
repart.ic)ões e serviços, a .que perten_cerem. · · 

·. Art. 50. A:o pagamento de credores da União por ·ser
vicos ou fornecimentos feitos precederá processo de liquida
ção, ordena(;.ão e registro da despeza, em que serão observa

. dos os seguintes tramites: 
ª) os credores apresentarão, dentro de 30 'dias, da data 

do fornecimer:ljt.o ou da realização do serviço, as respectivas 
contas, em tre<> vias, _acompanhadas dos conhecimentos de 
que trata o artigo anterior, e de que. se · lhes dará r~ciho ; 

b) os chefes das repartições, logo que receberem as con
tas, ordenarão que · se proceda á. verifk :'.ção da entrada do 
material e · da respectiva escripturação, ou ·da prestação do 
serViço, e i•sso.constatado, que, se faça a classificação da despezn 
no verso das contas e o devido lançamento destas na escriptu
rae-ão das despezas empenhadas, o que tudo se fará dentro 
de oito dias sob pena da multa imposta na fórma do art. 3!>; 

e) liquidada a despeza requisitarão ao Thesouro Feder:ll 
ou ás suas delegacias o pagamento da mesma, ou enviarão as 
contas, acompanhadas do-s conhecimentos que as oomprovarn 
ás repartições competentP.s, para requisitar o pagamento, cl.n 
accôrdo com ·as tabcllas d~ distribuição de creditos; 

. d) no caso de exceder o empenho ao credito registrado 
ou na falta de cre.dito para attenàer á despeza, os chefes dab 
reJ)artições remetterão as contas, dentro de 15 dias, ás dire
ctorias de· contabilidade dos ministerios. que pro.videnciarão 
sobre o pagamento; · · · . 

e) as rcqnisir:.õe~ ele pagamento serão remettidas dire
ctamenle ao Tribuna l de Contas, ou .ás suas delegacõe~, qu r., 
no caso de rei;istral- as, as transmittirão ao Thesouro on '(is 
suas delegacias, afim de serem cumpridas, e, no caso· con
trario, devolvel-as- 11iio nos ordenadores, com os motivos d<' 
reem.a de i·egistro . 

Art. 51. Para (JU e possam ser cumpridas as ordrns cl 1.~ 
pagamento, devel'ão satisfazer aos seguintes requ isitos : 

a) ::-el'em cxperlidas por m!Lor irlad l} competente e -Oirii::i
das á ~stação qut'. c:ib.~ r.nmpril- as. em fórma r egular , Mm 
indicar.ão por cxtc-n$O do nome do credor r da impnrlanr ia 
do pagamento. • 

Nas ordens collectivas dever-se- á indicar o numero de c1·1:
dores a serem pagos, nomeados em r elação, e, bem assim. a 
importancia t.otal dos pagamí!nlos : 

· b) haver sido n despeza imputada ao t.itnlo orcamentari11 
devido ou computn.da em credito n.ddicio4al. préviamcn l.e re
gistrado e deduzi d a dos saldos correspondentes; 
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e) haver sido a despeza liquidada á ,·ista de documentos 
que a comprovem, respeitado o processo estabelecido por esta 
lei; 

d) guardarem conformidade com as clausulas dos contra
ctos de que dependerem; 

e) serem registradas pelo Tribunal de Contas ou por suas 
delegações. 

Art. 52. Não dependem de registro prévio do Tl'ibunal 
de Contas as despezas relativas a vencimentos e ajudas de 
custo de funccionaríos transfei:-idos de umas para outras i·e
partiç5es e de pensionistas que solicitem o pagamento em 

. estação pagadora diversa daque.lla em que recebiam, devendo, 
neste caso, apresentar a necessaria guia. 

Essas despezas serão, porém, registradas 1à posteriori. 
§ 1. º Os pagamentos de despeza do pessoal ôu do material 

pertencentes a uma circumscripção, quando tiverem de ser 
feitos em outras circumscripcões do paiz, devem ::;er escriptu
rados nas duas reparticões como «movimento de fundos» r <tre
rnessa recebida» e «remes,;a feital>) de maneira que nos' b!!.
lanços figure que as desJ)ezas se fizeram nas repartições re
spectivas. 

§ 2." Esses pagamentos independem de nova distribuição 
de credito, mas ficam sob a fiscalização das "delegações do Tri
bunal de Contas, que os . poderão impugnar quando houver 
razão para isso . · 

· Art. 53. As ordens de pagamento a menores, interdictos 
ou ausentes se!'ão ·expedidas em favor dos seus representan
tes, legaes, rn·ovada a. representação por meio de documentos. 

As ordens de pagamento a herdeiros do credor deverão 
ser acompanhadas de documentos que os habilit.em a receber 
legalmente a importancia devida. 

Ar/. 5'L Das t.res vias das contas exigidas pelo ari. 50, 
letra n), a primeira ncompnnhar:í a orclem de !-'.lgamento, a 
~cgunda sm.,:\ enviac~a ás rlircctorias de Contabilidarle, para qtm 
1•scripLurem e fiscalizem a rlespeza diroctamenie erogarla pela:; 
rnpartiçõcs sub()rrlinadas, a terceira será arch ivad:i. nn rcp:n·-
1 ição inl<'r!'S!'ln.cla no fomf'<'.im~nto. 

Pnrar;rnpho unico. A remr.ssn. das segunda~ viai; â.s dire
r;Lorias dr C()nlabilidadr.. pol:l.s reparticõcs que, em virtude 
rk :i.utoi-iwçilo 1los ministros. pndcrem requisitar directa
mentn pagamrnf,os do TlH·~om·o cm das delegacias. se fará na 
mesma data du cxpeclil)ti(> das ordens de pa~amento, e no 
1:aso ele 11csPt'i:1, n1ju ordrnac;fio for reservada a.os ministros, 
tal remessa sor;í. conjunclamentc eom a da primeira via. 

Al'L. r.;5. O Thrsonro e as suas delegacias communicarão 
mensalmente ú~ Jirectorias de contabilidade dos mínisterio~ 
um rol das rcquisil,;ões de pagamentos e>.."J)edidas pelos orde

. nadores seoundarios que forem mandadas cumprir. · 
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Art. 56. Sob responsabilidade eslricta dos pagadoreõ, 
11enhuma ordem de pagamento será cumprida sem haver sido 
préviamente reg:istrada pelo Tr-ih;_mal de Cor:.fas ou por suas 
d~ln~aç:.õe::. · 

Caso os · pagadore>: efiectuem ·qualquet· pagamento sem 
o preenchimento dessa cxigencia serão as importancia~ paga.~ 

'l<'vadar- :í conta do alc:mcr~ do~ mesmos pagadores. 
§ ·l .º O registro ilo Tribunal de Contas libera os pagadorc:' 

de qualquer responsabilidade quanto ao aspecto legal da des
peza; ficam porém; respon:saveis pela validade dos ·· paga
menfos qu<' P.f.fef't.trnr€lm clireetament.<" ou Dor meio dP. fiei~ ·e 
prepostos. · 

§ 2." Veri:!'ü:ada ·a uullidade do pagamento, por falta de 
:idoneidade legal da pessoa qne houver recebido, os pagadores 
deverão entrar, dent.ro de oito dias, com a importancia irde
vidamente paga, sob pena de suspensão, e mais medidas ae m
telatoriag dos direit-0r:; da Fazenda Nac~onal. 

Ar!.. 57. Embora registrada pelo Tribunal de Contas; 
;;uhsiste inteira a l'esponsabilidaàc dos :Ministros -e chefes de 
repartição e directore:> de contabilidade, quanto á moralidadf' 
e eonveniencia tia despez:i q1,1e empenh::i.ram e quanto :'i re
g11laridacle elo proc~!Sso de liquidação_ 

•ParaA'1'apho unico. E' licito aos Minislros sustarem o pa
;;:uuen ~o de despeza registrada pelo Trihuna! de Contas, sem l}Ul' · 
:1.s;;io;t.1. :c1nalquer dil'cilo <lc reclamação. fundado no <(registi.'o~ . 

• \.rL . :JS. ?\o pag-amen l.o de despeza regis.trada pelo Tri
l>unal de· Contas. observarão os pagadore$ as digposições re
gulamentares r~l:.1Uva~ ao processo d~ pagamento, ::i. verifi
caçüo clll ictentidactc rla p(~ ;;soa e id0nc1dadw legal para o r e-
1;c•lJimcnto, ficanrlo flllcs rt~sponsaveis pelos pabramcnto~ r1uc 
~· ~ fiznr0m eom inoll!'crvancia dc~sas disposições. 

Ar!.. G!J. O pagamento do <::material» será feito no The
~·1Ul\'I Fcr:l('l'al ou (!JTI :3 na,;: del~gacia~. 

No cnso ele se tornar clifficil aos credores elo Estado o r e 
cebimento directo nessas rr.pari.i(;õcs, · serão expedidos che
ques na ímportancia d::i.s eonLo s rn·ocessarlas vnra serem pa
gos em qualqut?r c~tação. pagadora ou a~cncia bancaria inde
pendente de di;;frih11i.-:fin· oJ,, 1·r~diln. 1'1'Íl11i< 11;< nr.cc~sarÍl)i' 
,:npprimcmLos. 

ArL. ôO . u T1'ihunal úe Contas l! u ,; :.na·,i dc.legai;õe.s con1-
11iunica1·.iio quimmnaln11~n!.e t't~ cslnoõ.r.s paf;adoras a.> impor
tancias, discriminadas pOI' verha5, tla!:õ ordens de pagament..o 
registradas, ~. bem a<>sim, elos creditos uistribuido$ que pos:zan:1 
.-icr applicados independe11lP elo rrgislrr.1 pr(·vio do~ rnanrla
<los de pagamento. 

Paragrapho nnico. ~os balancetes serão lae~ importan
rt- i:lo ~ncHc'1dai; em ~onfronto eom os pa.~amentos effectu.ados .. 
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~~l't. · tii. Ut:; miu~sterios ·pGct.;o.rão r~(!uisit;a• üo l'lli'.souru 
.\'acional ou de suas delegacias adeantamenlos de quúntia:; :;, 
o;erem entregues a funecionarios publicas, pm•a 1:JJ0ct.urt"'c:..-~ 
pagamento ·de dcspezas. nos scguint-0s casos: 

o) quando .;;i: tratn1 de ~2.rviços ext.raordínarios i:: 11L';:1:n -
·I 1.:~, feitos por admínL;;t.1.·:i<:ão, qm~ não permittam delonga;; n:t 
.~ath>faoã:u oos despezas; 

b) quando se tratar de üespeza a ~e1· 11ai;a. em togar di.~
i ante de qualquei· csLarão pagadora; 

e) quando se t.rat.ar dr despeza~ miuda!< ,_. d{~ [J1·omr,V• JJ•J · 
;;amento nas diversa>' .reparli~.ões 'puhlit1as: 

d.) quando se tratar de· despezas com naviu:'- :.\<'. ;,:uerr;t 
i'6ra de portos brasileil·os ou expedições militare:;: 

e) quando lei.s espcciaes autorizarem (• a{h~ai'lt.'.mwnw. 

ArL. '52. As ordens de adeantamento .~Qr-:-fo e;;cl'Íptm·~da2 
l:omo despe:.rn cHccliva e lanoada5 no:-: drbiot ... dos r•';,;pon~a
·\·eis cm livros de contas correntes. 

~\.rL 63. Da applic<J.Çãf) dada ao:< udantamento~ prest~1.
rão us funccionari{Js contas ú reparti~1ãu corrrpekmte, àentl·u 
dt: 30 dias da ·data do nltmio pagamento, ;;ph pe·on. ele mult.:~ 
'1t' 1 '/o ao mcz, caluulado.· sobre o total d.o mh~antamento au, 
,t daí.a ela ent.rega ela conta "' i·1~-.~Lil.uir,ã0 dfl,; saldo~. salwJ e.as" 
dt: fo1·ça maior. 

Parag'!'apho unil!D. ~i. 1 1~ 1·~~f\Oll'>l?V~t" 11ãL• aprese11Lar•ffn 
<1:> contas até :~o dius apôs o annu rina1H:•.~it'o contra ~llcs ::;r,r;'1 
:vromovido o 1::ú:cut.iv0 l'ü:eal pela iLnp(lr·rancia ~10 ;1dpanf.a
rncnto e jm·1).s devid11~ .. 

,\d .. 0~ .. O pagamcnlu du pl~:-::~uul .:;.,;1:.ú .• •ffe~I uado 1:1u lu
•la$ as reparl,ic:õe~. em qw· 1•xi~·1.am png;adol'ia;.;, mediant.1• dis
:ri1rnit,'.iio do; n··~dil.o ao Tl11:~0l1r0 " :i!'; d1·i1);.;ada;.:. 

O Thesouru 1~ a::: ilc•leµ-.1ci:t,: l'al'iin 1111•11,.;nlrrw11l1.• 11,.; ~u11-
1n-irncnlos nee<>s:>arios após- a :tJ)i.'t•:<niai;ün d:t-; (~CJn(a.,. '1:1 <'P
.p!watão elo!' ,-uppt·irw)nt·11,.: frillJ" d11 1i1;JJHJ!iow lllt:z. 

~\rt. LiG. 0:' e1·1•clo!'1'S 11w· nün Ll\'1:rain ~ido pagos al.ê ., 
uia 31 de rn:i1·1~0. do pr·nzo •Hld1ei1111:.il ;1" '1111 i•J J'inam:dt·o. ;,;1:1 
•J tierãu pci(l p1•u1.~"s~11 ·ubai;x11 ild1~l'minw.li1 par:i "" divida~ rl1: 
•·xcrcicios findo:::. 

Ar!. ü6. Por :.liYitl" ,J,. 1:xL~l'1.:11.:io.~ fille!os dtlleilile-~c a 
que provier d1.! for11ceinwn\.1 ou sprvi1;0 t'1 •il.r1 ;L !...'niitn un d1:·
l'·t11·~n do anno fillan1'.1.•i1•0 dr 1•x:1•eeicio 1•111.:1~1·1·aJo. 

A da!.<1. Ja 1•11Lrnda do !'orn,,cimcnLo rn1:-; repal'ti~:CH:" 1.1u u<l 
,:rioca. da r·eali:t.ar;üo dn ~1.•r·vi\:11. dclr:rmin:trú " >'X•'.n~i1:iu ''· <1w· 
11r.·rLonce1· a diviu<i. 

"\rt .. l\7. As divididu~ Lli: 1:xet'r.:ici11:-: J'i11dl'S eunLi·<iltida,: 1~111 
virt.nde d1! aul.11rir,w:ii.n legal e dentr·0 dn,.; 1~1.,·ilif.us .,;nlado~ 
parit o rc·~pei;Livo pa0·auH.!nLo :;erão liquidadO';; lui;u apó:5 n 
tetmo do exercii:iP, independente de petir:;ão do credor, <' 
.i~sc1·ipturadas, quando :;e t.ralar "ue clespeza .iú re;;istra<la pcll} 
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'l'.rfüunal de Contas e por suas delegacias, como dividida nu
cmante, em conta nominal do credor; a lhe ser paga logo que 
se apresente á estação pagadora. 

§ 1. º .Os registros de divida fiucluante sel'ão perh>dica
mente r ev1stos para a exclusão das dividas prescriptas. 

§ 2,.. º Tratando-se de dividas de ex-ercic1os findos con
tr.a.hidas nas · condições indicadas neste a.digo, mas não re
gist.radas em tempo opportuno pelo Tribunal .de Co1;1.t.as, se
rão liquidadas, á conta dos creditas para «Exercicios findo~. 
que deverão figurar DO orçamenl.-0 de cada ro.ini.sterio, para 
attender ás respectivas despezas. 

. }.rt. 68. ·.Para pagamnto ·das dividas ·de exercicios fin
dos, solicitarão as delegacias, dentro d.e 30 dias após o-termo 
de prazo complementar do a.nno financeiro, os creditos ne
cessarios, justificando-os .com a ·relação qas dividas que não 
hcuverem sido pagas. · .. 

Art. 69 . O Thesouro e as directo:cias · de eontabilida<le 
dos ministerios providenciarão i:.:..mediatamente sobre a dis
tribuição dos ereditos que .se fize1 ~m necessarios pelas verbas 
~:x:ercicios findosJ>. · 

Art. '7 O. Os documentos relativos a obrigai;ões assumidas 
além dos creditos votados ou sem credito, serão enviados pe
las repartições que as contrahirem, áe eontabilida-des dos mi
Disterios, para serem liquidadas -e relacionadas. 

§ i . º Os m~aisterios submetterão ao Tribunal de . Contas,. 
até 15 dias de julho de cada anno, as dividas relacionadas, 
relativas aos -exercicios findos. . 

· § 2. º Tribunal de Contas verificará ., a pr.ocediencia Aias 
dividas relacionadas e imporá aos funccionarios que as con
trabiram as penalidades · de que trata o art. 35, fazendo as 
communicações necessarias ·ã execução das mesmas. 

§ 3.º Uma vez examinadas pelo Tribunal todas as di
vidas relacionadas, remettel"á. elle ao. Ministerio da Fazenda., :OS 
pro~essôs de dividas consideradas procedentes, devolvendo 
aos ministeríos os pertinentes a dividas que· por qualquer 
motivo houverem sido· excluidas. ,.. 

.Não será motivo de E:xclusão a ínobservancia .de forma
lidade que possa. ser supp1•ida por occasiífo do pagamento, ou 
erro de calculo inferior a cinca roil réis. · · 

§ 4.º ·o Mini~terio da Fazenda, á proporcão que for re
cebendo as relações das dividas de cada Ministerio, fará a 
exposicão iustificit.ava dos creditos a serem solicitados ao 
Congresso Nacional, em mensagem do Presidente da. Repu
hlica , cahendo-Ihe enviar· os processos demonstrativos das di
vidas, quando isso for solicitado . · 

§ 5. º Concedido o credito terá este applicac.ão restrieta ás 
dividas relacionadas . 

Art. 71. Vel'üicada a deficieneia das verbas C\ri;aroert
tarias organizará o Ministério da Fazenda, á vista de i nfor-
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maç,ões dos dcruai.-; 111 init11.r•dos, a proposta geral dos ctcditos· 
supplementare;; nu;(•s.~ar·io~. ;i. manutenção dcs serviços pu-
bliC·)S, àura1d.1! 1) t'C\('i't'i1·i11 l°ÍJIO.l\Ceiro.. . 

Para;;rapiw 1:11 ;..,, . \ p:·1most.a, que será acompanhada 
<le uma conta ··n1·r·•·1it• ·. ··xplic:tliva da applicação da Yet·ba ou 
~redito cxs·ol.ad .•. i11d :,.:i1·:i as impurlancias votadas tiara o 
~xercicio anl,1· 1·1111 ,. i'"L'a 11 vi1,;enLc. e as que se fizerem n e
tJessarias coruo ta1pph•1111)(ll.o ;ls verbas deficientes, e, bem 
assim, as cundi····;,.,.. d11 •·xr1·cicio financeiro. 

Art. /;!,. U l'ockr l•:x.~l'.utivo poderá abl'Ír creclitos extra..: 
ordinat'ios, :011ppl1•1111 ·1d.are::1 e especiaes que se fizerem ne-
cessarios nas ~egu i 111.c:, 1'.uudi<:ões: 

§ 1..° Os c1·ndit11:: "xlraordinarios serão aberLos em qual-. 
quer mez do exílrckio, para occorrer ás despezas em caso 
de calamidade puh!ica. npideroias, rebellião, sedição ou guer
ra externa . 

. Precederá ;'1 abm·l111·a do Cl'edito parecer do l'ribunal de 
Contas, e a app!icaçfin dn credito não se fal'á sem o registro 
prévio do mesmo. p11l0 lribunal, que delie dará .conhecimento 
ao Congresso Nacion<d. tl1•Hl.ro de 48 hol'as, se estiver funceio
namlo o Congresso, ou nm caso contrario, dentro de oito dias . 
do inicie das sc!'lsúPs purlamPntares. 

§ 2".o Os cr.~dil.u !i ~n111>iementares serão abertos decorridos 
íO mezes do ·~xcrcici11 financeiro, para . supplementacão de 
verbas i'Dtdicndof> no n. V do art. 10, depois de ouvido o 
Tribunal de i:onl.;1:-;. •'. itl.<~ a importanoia annualmente fixada 
pelo ~Congre~:-:o Na1· i01ml, na lei orçamentaria e computada no 
total de despe·/'.!\ 1 •1·1·v i~l.a. 

A consull il 1111 'l'1·ih11nal de Contas será acompanhada de 
informacão mi111wi11 >".a sobro a necessidade do credito e do 
parecer do !\li:li~t 1·4.• dll Fazenda sobre os recursos do The
souro para fnz, ·1· ra1·1· :'t clespeza. · 

§ 3 .. º o~ 1'. t"1·tlil11!'< autorizados, em lei especial ou nas dis
posições S'cr·111!s 1ln: ll'i:; uc meios, serão tambem abertos pelo 
Poder -Exec11l.iv 11. nwflinnt.c consulta ao Tribunal de Contas e 
parecer do .:'11i11isl1·1· tl rL Fazenda, a que se refere o '{lara
grapho nnt1:!t'ior·. 

A duracf.io t] ,. ; .. 11•.' 1'1·.~ditos será! a determinada ria lei que 
os autorizar e, no cn!'ln de omissão, a de dous exercieios, obser-
vada 8. dispo!1i1:.!\o <lo nrl.. s• . - . 

CAPITULO V 

nos BENS PUBLI006 

Art .. 7S. Pr.rtonocm n União o.s bàns ,publioos~ 
a) de uso commum ,-10 povo, situados em territorio su

J'~ito á jurisdiccão do Governo Federal; 
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b) de üSv éspecial, i.aes como os edii'icios ou ier·i'éM:>. 
appli<lados a serviço ou estabelecimento fedp,ral; 

e) dominiae:., incorporados no seu patrimonio, CO!.fH • 
objecto de direi!a pessoal, ou real, da mesma União.· 

h1ragrapho uníco. Excepto quando su.ieilQ a retribut(Jáo 
,., ~eu u:;o commum, QS bens oublicos indicados no. lettra u 
deste artigo, nao se compreheridem nas obrigações de inven
tai:io avaliativv e escripturação -Oi: 1Que tratam os artigos. 'ª~
;;umtcs: 

_ ~\.rL 7 -L Os bens dominíaes são. immobilizados ou dispv
mve1s. 

§ 1. ~ São immobilizados os que teem applicar;ã<l ao ser
;v i\;-0 publico e não podem se«- alienados. s 2. º Disponiveis são os que não teem applioaicão ao ser-
-vivo publico e que, nos casos e na fórma que a lei preserever, 
poderão ser alienados, ou poir qnalquer fórma empregados em 
nso privado, mediant" .n pagamento prévio do prei;o fixado. 

Art. 75. Os bens immoveis da, União sã.o administrado.:: 
pelo Ministerio da Fazênda. A aidministração dos immovei~· 
.applicados em s~T'viço-s subordinados a outros ministerios é da 
comp etencia destes, em quanto durar a applica:ção. Cessada 
,?ata, passarão essPS bens ao Ministerio da Fazenda, indepen-
rlente de acto esp1>cial. · 
- ~<\lrt. 76. O Ministerio da Fazenda promoverá, no mai~ 
breve prazo possivel, o levantamento do inventario de todoli 
os bens immoveis da União, discriminando os que estiverem 
appibados aos servi<:,os foderaes, estaduaes ou municjpa')s, ,, 
os dispuniveís, e indicando tcd-0s os elementos necessal!'ios ao 
conhecimento delles e do ;re$pectivo valor, · 

'~ 1. o Os immnveis fia união. em l"\a>;o al<r11m j}Orforiio se1· 
rfr.cupados. -para uso tlarlír.ular. a titulo gratuito. ainda que. 
por funccinnarins publiro~, rivis ou militairi>1;. O '1alor l'l
caitívo de taes hi>ns. quando cjestinados a moi:-adia ou serventia 
particulares. será arbitrarlo por funce1onarios da. reuart :ção 
·füwal do lo~ar t'm m1P. e.c::tivPrPm !"itn:.i.r'l,,o;. o}>sf'rvflr'lns nc:: nre~ 
r.:eitos da 1P-i rFfP!rfmtP.,; a0 itnnMto predi:tl e taxa dP con::rumo , 
de :uroar. Oo; funcr.ionarfos puhllcos gosarão de um abati
mento de 30 o/r sohrp iaes viilorP:s •. 

& ? .. " A anf.or1d~de ou funcrionario. qu~ infrincP:r o pre
sente disno.,itivn dP !Pi. inr.orrP.r~ nas pf'Till!'I do art. 35. . 

~ 3.º A Bllf'm1rã'i dFiimmnvPis. a f'nn~1itui"fo d1:i Pmnhv
tem:;p ou o al".t'Pnrlam<>n1 ') nor fP.mno maior dr. U')VP .annoi;, ni'io 
-podPriio sP.r lPv~~n:-1 ã effeito, sinão por meio de autorização 
do :Podl'!r Legislativo. 

Em fo'd(l" Pi;~As casos e semrrre mrn sa trafatr dP arrPnrla.
lUf'nto ot1 · aluITTJP] de immoveis dP valor EmPPT'iot' 3. 5<t :(10íl!'1, 
será exigida concurrencia annunciada -eelos meios n<ei;rulares. 

§ 4." Não será pennittida ai occupação de _immo,•eis, ~ºl 
t.ernpo indeterminad(), ainda que se declare a titulo prooar10-. 
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ArL. í7. /\ admjnisLração elo;; bens moveis fica a ·2'-lr:;o 
<:os minísterios, que os houverem adquirido. 

Cada. :-iün-ísti!'io fa1~..í Jcvanla1·, no mais 11reve prazo p1.i.~
:civcl, o inventario do material peri;nanente ou de consume, 
;.;:ds Lente nas 1·epartiçucs .que llw forem subordinadas. dclcr
r!J.inundo as providencias nccessarias paira a escripturacão rc
gul~u· dc~5C material e das alterações que soffre1·em poi· 
acquisição, consumo, inutilização ou 'i;enda, á vista de do
cnmcntos habeis :i comprovru::,ão desses factos. . · 

§ 1 . G A escriptwrar;ão serú feita em cada repartição, se
~ uudo modelos préviamente approvaclos pelas Directoria;s eh~ 
Contabilidade <los nünisterios com indicação da prfrvcnien~ia. 
üo ·material, natureza deste e o l'R5pcctivo preço, e, bem as
:;im, do destino l1UC tiver :pdo emp1·cgo aos scn·ü:.os publicas. 

§ 2. º A' vista ·da escripturação, que será inensalmente 
conferida com os documentos de entrrada e sahida. e dos ba
lanços semestralmente dados no matcriat de ·cu.da· repartiç?o, 
.s·~i-5.o levantadas as enntas dos responsavei:; pelo tnatel'ial re
lativas a cada anuo financeirn a;; quaes sm·iio suhmettidas 
até 31 de março do anno seguinte ao julgamento do Tri
lmnal de Contas. 

§ 3." O Tribunal de Contas, assim vela tomada annual das 
contas, como pelas inspecções salteada,~ na · escrípturacão ·e 
assistencia facultativa. aos balanços semestraes pelos fun.ccio
narios que designar,. exeirc_erú vigi!ancia. attei:J.ta. sobre a ~i
sição, conservação e emprego do material, indicando aos mi-

• 11isterios ou ao Congrcs5o as p!·ovidencias a ·esse fim 'con
wnientes. 

A:rL i8. Os bens moveis, de naturezai permanente ou de 
consumo; (JUe não tiverem applica-ção ao serviQo publico, 
t<erão alienados, :recolhendo-se im.medíatamente ao Thesom·o 
Xacional pu ás suas deleg~wias, os :productos da venda. 

§ 1 . º Depender'á de concur:eencía publica~ por escripto 
ou em leilão, n.nnunciado com antccedcncia -Oc cinco dias, no 
minimo, :.>.· venda de bens immoveis -Oe valor superior a 
::; :000$000. . 

§ 2. º Qualqu,_er ministerio poderü sustar a venda· desses 
.be·ns, solicitando a entrega daQuelles que porventura tenham 
;.t]lplicação nos respectivos serviços. 

CAPITULO VI 

nos RESPONSAV.BIS POR BENS PUBL!COS 

I - Das fiança..s 

79. Os funccional'ios encarregados da arrecadação. ' 
guarda ou pagamento de dinheiros publicos, ou responsaveis 
por quaes(luer bens da União, só entrarão em exercicio após 
haverem prestado fiança em apo1ices da: divida publica :fe-

c.- 'Vol. Il 16 
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der~I, caderneta <las Caixas Economicas Fede:raes ou e~ di
nheiro, no Thesouro ou em suas delegacias nas impcrtancias 
fix~das em regulamentos, ou, na falta destes, em tabellas or
samzadas triennalmente pelos ministerios, e registra.das pelo 
Tribunal de Contas. . 

Nas fiancas de importancia superíor a 50:000$ é permil-
tida a garanlia em immoveis. · , 

§ i. • Do registro e conteúdo das tabellas dará o tribunal 
conhecimento ao Thesouro para que sejam acceitas nova3 
fia~ças ou alteradas as .existentes, de aceôrdo com a. nova fi-
n~o~ · 

§ 2. • No caso de se tornarem precisas alterações antes da 
!ir.do o triennio, os Ministros fal-as-ão; communicando o 
acto ao Tribunal de- Contas, para o respectivo regíc;tro. 

§ 3.º Será responsavel solidariamente pelo alcance, até 
o limite da fiança regulameri.ta:r, a autoridade que houver 
permittido o exercício de qualque;.· · funccionario indepen
dente de fianca, salvo no caso de substituição necessaria, pelo 
fallecimento do responsavel . 

AÍ't. 80. Todas as fianças serão submettidas ao julga
mento ·do Tribunal de Contas, que examinar~ os respectivos 
processos afim de verificar: . 

. a) si a importancia dá fianca é a fixada na lei ou re~ 
guiamento ou, em falta destes, por portaria do Ministro; 

b) si o deposito é feito em dinheiro, apoiice da divida 
publica da. União ou cadernetas de caixas econoroicas fc# 
deraes; . l 

e) si está regularmente feita e devidamente inscripta a . 
hypotheca nas fianças superiores a 50 :000$, garantidas por 
immoveis; . 

d) si no termo lavrado na repartição competente obri
ga-se o fiador·, pela. gestão do responsavel e. de seus prepos-
tos; · 

.!1) si se declará ficarem os demais bens dos responsa# 
veis sujeitos ã. -reparacão de qualquer <lamno resultante da 
gestão que não seJa coberto pelo valor da fiança ; 

- t) si se meocioria a autorização para administrativamen~ 
tP. se alienar os bens caucionados, em caso de alcance, afial 
de indemnizar parcial ou totalmente a Fazenda. 

Art. Si. Quando prestadas perante as delegacias fiscaes 
do Thesouro, as fianças serão direcl.amente remetlida5 ao 
Tribu"nal de Contas, independentemente de intervencão do 
Thesouro, e, uma vez approva(jas por aquelle tribunal, pr o· 
Ç·.izirão todos os effeitos legaes. 

Paragrapho unico . Os nomeados para. cargos publicos, 
em que se e:'l'.ige fian ca, não. poderão.. entrar. no exercicio de suas 
funcções sinão após approvacão da fiança pelo Tribunal da 
Contas, salvo quando se tratar de ·caução em dinhdro, apo~ 

- lice1 da divida publica ou cadernetas da qaixa Economica •. 
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11 - De tofMda de conta 

Art. 82. Todos os responsaveis, .de direito ou àe faot.o, 
por dinheiros, valores e outros bens da União ou pelos 'luaes 
àeva esta. responder, ainda mesmo que residam fóra do paiz, 
ficam ~-..~Jeitos á _jurisdicção po T!ibunal de Contas, qµe, de 
accõrdo com a l~. fixarâ a s1tuaçao desses responsave1s para 
oom a .. Fazenda Nacional, exceptuados os minislros de Esfa1o. 
· Ar!.. 83. No mez de janeiro de cada anno, os ministerios 

enviarão ao Tl'ibunal de Contas uma relação completa e cir
cumstanciada de todos quantos tenham recebido, adminis
trado, ~espendido ou gu.ardado bens p~rtencf;lntes á · . União, 
d1serimmados os respectivos responsavels pelas reparticões a 
que perteocereL.l. · . · 

§ i. • Tendo presentes as ditas relações, o tribunal as 
examina.rã., em confronto com os regulamentos e a~tos rela
tivos ao numero de responsaveis de cada repartição, expe-
dindo instrucções para que se lhes tomem as contas. . 

§ 2. 0 O tribunal fará publicar no Diario Oflícial f!S re
lações enviadas pelos ministeri.os, para que . cheguem ao co
nhecimento dos que nella foram ou dei.i:aram de ser contem- · 
nlados, · admittindo no. prazo ·de 20 dias reclamações cGnt.ra a 
Ílldevida inclusão ou exclusão. . . · 

§ 3. º O Ministerio Publico perante o Tribunal de ·eon
tas terá registro dos respcnsaveis sujeitos ã tomad:t. de con
tas, pata que possa promover ·o inicio do respectivo processo 
nos seguin te:5 casos: · . . . · 

a) de não ter tido começo passàdos 60 dias das épocas 
fixadas na lei ou regulamento; · · 

b)' Quando o responsavel dei"X":ar o cargo ; 
e) si s e verificarem administrativamente faltas nos va

lores confiados á guarda do respocsavel e por qualquer meio 
trnham dellas conhecimonto os representantes e auxiliares·do 
Ministerio Publico. · 

A~t. 84. A tornada de contas dos resporisaveis será feita 
ar:.nualmente. tendo por base a escripturac;ão. em livro de 
cc·ntas eorrentP.s, das operações da receita e despeza, eomtan
tes de balancetes organizados e liquidndos mensalm,ente. 

§ f. 0 Os balancetes mensaes, que todos o;: ex1rtores ou 
eHacões arrecadadoras e paçadoras devem remeller ás respe
ctiva;:; repartições de contabilidade: ou organ i7.ar, -serão acom
panhados de guias :ae receitas. das primeiras vias dos do
cumentos da d·cspe7.a e dos termos . de balanco das cai::tai;. as
signados estes pPlO exactor e por duas pes;;oas idoneas 
rJ~si g-nadas pela autor idade r.oxnpet.en te. de pref~r~ncia funç
cionar ios rect1.>raes ou es!aduaes, que tenham ass1st1do á veri-
fi .:acii'O dos me!'mos .vafores. . . . . 

~ 2.º Nos dPposjlos ou almoxarifado!! ~ nas qalxa"! de es
f..'lmpilhas de . qnalquC'r natureza os balancos serao feito~- se-
1nesf.ralmente por furiccionarios d!'c;i.~11rios pela autorJdade 
oompetenle, eom a.ssisleDcia do respoll.:lavel, que, concordando 
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com os. resultados dos balan:;os, assigÚarà tambem eis termo' 
respectivos, para q:ue estes tenham cfficacfa juridi.ca supp1e
ti.va dos invcntal'ios. 
. . § 3. º A liquidação dos halancef.es mensaes será feita sem 
dt:•m<>ra e á vista dos documentos da receita e desneza dos ter
mos de balanço que os acompanharem; concluirá -por uma de-

.- moitstracão summaria da receita· e da despeza e dá sitµaç..1o 
· _· de responsavel perante a Fazenda. Publica . 

§ '1.º A dcmonslratão 3;ssirn -organizada, ac.:ompanhada düo 
1,tocumenlos_ que lhe sc1·viram de base. será) sulbmetfüln. :10 

··- exame dos delegados do Tribunal de ·Contas, das juntas rk 
· Yazen<la ou dos chefes das repartições. os quaes, vcrificand•! 
a lci;alidado de todas as -opcra.çõcs. dclla constantes, man
.riarão registral-a em lino de contas correntes. para o fi m lk 
Sl' levantar. cr:i1 tc ll)po opportuno a tomada arinual das couüt:-; . 

. No càso d~ se up'ur;n· qualquer. illegalidauc ou desvio <h· 
, J.;.ens .irnblicos, será intimadov o rcsponsavcl. para que 1mt.1··· 

, . com a rcspcctiYa importa1foia dentro · de 30 dias, :;oh pena '"~ 
:;uspcnsão do ex:crcicio . do c.argó. .. 

§ 5.~ As pessoas designadas- para a vcrificai;i.í.o <los ni
Iorcs e assignatura. dos. termos ue balanr.o de eaixas ficam 
~olidariamento responsaveis á Fazenda iPublica pelos .. pre
juizos -q~c lb.c acarretarem 1JOi: iuupLidão, eulpa ou ncgli
F.Cncja. Para esse cffcit-0 ficam cllas .sujeitas ao 'fribunal <lc 
Contas e ficam subrogadas, quando tenham pago ú Fazcud;i . 
nos . direitos · dcst,,a conlru.· ó cxuctor, a.té n eoncuzTencia da 
sômma. que desembols.arcm -

Art. $:>: Emquanto não c;; li\·c1· organizado o seni•:ª 
mensal de toinad;i de conlas, r1ue ucvc1·á estar inslaUadL> 1.·n1 
1.çi<las as repartições de contabil icladc da Uniâ'o, no prazo u1: 

ÕO'US mezes <la. da.ta ela presente lei, e no ca.:;:o de .não havqcill 
siclo por qualquer motivo tomadas as contas annualmenb, 
dcvcrú. o tl'íl.Junal promover· a tomada de contas dos rcspou
saveis, a quat assentará nos. documcnlos e nn. cscriptura~ lí· 1 

CjUe l'cgularmcnte tenha. sido feito. 
§ 1.v A . tomada de contas tlcverú ter mic10, improt·,1-

ga.velmcote, no prazo de dous mezcs, apús o termo d(l. ·gcslii() 
<!os tosponsaveis.. · · 

Para, o c\J.mpl.'imcnLo deste pecccito, tl<:wcrão os chefe> 
de rcparlil;;.ões communicar . ao ministcrio publico <lo ti·ibunol 

.do contas a cxoocrat-lio ou .o fallccimcnto de qu~lqucr func.~ 
Qionario sujeito á tomada úc contas. infori..ando o rieriorlo 
e a. natureza. da gestão :i. sESr liquidada . 

§- 2.º !\o caso <lo· desfaiquc ou desvio de lJeus <la Uni;íu.
;;. tomada do conta!! deverá ser iniciada immcàialamcntc, ::iJirn · 
<le se apurar a sit'uai;.ão do responsavcl. 1 

· . § 3.º Ao iniciar-se o ser.·iço annual de tomada de conta~ ~ 
· de que tra.La o art. .s.1. e, no caso de e:s:istir gestões .nnic-

t•iores aind~. não liquidadas, serão <lados balanço~ nos becs 
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c{lnffados_ aos responsaveis, lavrando-se os neccssarios termos 
e: i.nventarios q1:le -;;:('rYirão de base á cscripturacão · cxigit1n 
pelo citado artigo. 

A gestão anterior de\·erú ser opporlunamentc liquidarln, 
õcm pre.iuiw da tomada anriual das con t.as. 

Art. 86. Embora julgadas <lcfinit_ivamcnte pelo Tribunal 
de Ccnta.s, serão apuradas sob a clircéção do dclcg~_do respe
ctivo do tribunal· em processo organizado ,nas respeef,iYas 
secções <lc contabitidadc dos ministcrios ou (las rcparti~-Oes . 
snperior~s n que pertencerem os rcsponsa:vcis. 

a) as contas dos responsaveis por v;i.Iores e. dinheiros 
c;nwregados nas for~as do Exercito cm movimento; · 

b) as dos responsavcis por funccões cx:crciàas a bordo 
õos navios <) hospitaes da .A~mada; 

e) as ;:los empregados dos Correios, Tclegraphos e <.las es
irad:is de feITo e companhias de nãvcgação, pertencentes ;í. 
União, que rcc-0bercm ou guardarem dinheiros, bens · ou va
lores dn. União ou pelos quacs deva esta responder. 

Art. Si. As àcspczas secretas com diligcneias policiacs. 
fe:Has ' pela thesouraria da Policia da Capital Federal, por 
eonta dos adcan tamcntos para tal fim concedidos, ou quacs
nuer o_utras da mesma natureza que a lei ºde orcamento en
ü:oda crear, sêrão annualmentc ...-crificadus. logo apús o en
<:erramento do cxerc;iefo,. .- por uma commissfio· <'..Spccial, 
nomeada. pelo presidente do Tribunal · de Contas, - a qual far'..i' 
uma. .syndicancia c<>mplcta na mesma, thesour:nia .p:u·a veri
ficar a comprov::u;fto das ri'11:smas <lespe2as e, em rclatorio 
~creio, exporá ao í.riburl:i.l ·o ire;;ultado do seu exa.mc . . 

Art. 88. A toma.da de. contas <!os administrador r.s <lc ca
pat.azias das alfandegas, fieis de ·al'mazem, nlmos:arifcs n 
·t ommissarios da Armada. ~uardas de depo.:;ilo de trem bal
lico e dc ·quacsqui;t• outros valores pertenccntcs {t União. ter:'ii 
por base os · inventarios realizados no encdar e ao terminar
ü I'('S!)onsavcl a ·sua :;estão, que não podc>r~o s1;:1· rl ispensaclos. 

. . 
Paragrapho nnico. No caso de cxtravjo ou perda, pot' 

cnso fortuito ou fori;a maior. dos .invcntarios n (JUc rn.z re
ferencia este :i.rtig·o '"--1 s 81·\·irão de -as.~entn para n, tomada <l~ . 
• ~ontas os termos de balanços ::;cmestracs que derem ser Ia
\'l'ados nos livros de C'SCr·ipturacão do rc~poosavcl e _por c>sl.c 
:1ssignados . . 

Art. 89. Além do invent~rio a qu•) sP. deve pr·ocedcr. 
sempre que houver mudan<:a ou substituição <ln rcsponsavoi:-; 
l'E:la guarda <le bens ou valores pcrt.r.nccnll's :i lfoifi0, ~c:r;.i 
lai.:rado um termo de responsabilidade. que scr;í aiisignndo 
pelo qtic teºrmina e pelo que comc0a n gestão. . · 

P.~ra.grapho unico. Quando; por moli\"O de fo1'f_!n. mnio1-. 
fc.-r 1-mpossivel ao rcsponsavol substituído. as.;:,i~tir n.)s inven
to.rios ou assign::i1· o termo de rcspon .~a.bilirlacl(1 a qur• :::e rr f,,rfl 
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este artigo - por:lerá delegar a terceiros e~à ineumbenoia " 
o não fazendo . proceuer-se-ha ao inventarro á sua revelia, 
sendo o termo de responsabilidade authenticado pela assi
gnatura· da autoridade a que for subordinado o responsave!. 

Art. 90. Na.c1 contas dos respon~avclis por genP.ros. mer
cadoria~. movPis. sernoventes, utensíl::os, medicamentos, so
brP.salentNl, fi•rramentas, matariaes, matcria prima. animaea. 
etc. - não devem ser ~omp,n!:'ada~ as faltas dos artigos de 
uma qualidade pelas sobras das dos outros; sendo· est as sobrB.{l 

,considerad·as ·como perteneentes á Fazenda Nacional. 
· § t.• Quando forem, porém; da mrsma natureza fiscal f. 
tão semelhantt>s que se possam confundir os generos ·ou m:ite
riaP.S qu~ f:1lt::im Mm os accrescimo~ - o tomador de conta.1 
pó<le admittir· r.ompensar:ão dM faltàs com as sobras, p0ç~ 
por p?ça. m1>dirfa ou p0 ;:o, se-znndo !!ua qnalidade, de confor~ 
midade rom os pri>cos rle arquisíção, si fnrérri do mesmo va
lol" ou, no· caso de não . poder sei- este verificado, pelo da ava-
liação. . · 

. § 2. • Nlío se compensarlio as ' falta~ e os ''81nr~ verifi
cados Pm .1.)J'n('P.SSOS dP fom::ida rlP contas referentes a ges•ões 
diver~as, aiindá mrnmio !!P.ia idPntira a rirovPniPncia. das con
ta!!. qnor !!Ob a feicão .da ~per.iE> dá rP.snonsabilidade. quer dá 
natureza do~ca.rgo" d~ que tal responsahilidade promana. 

Arf. Pi . . ·A PXOnPrac:.llo rla rPspoc:ahilidailP. õecorrente ds. 
falta. · <;letrriora~1io on rtíminufe1io cf P hPn!I pnbtico!I, por caso 
forfn ifn. força · maior 011 natural pP.rerimento. v~riffcar-se-ha. 
m<'dianf<' pro".:a ri~orosa do facto, dP. qne -resnlte convicçoo 
dP in?mnnhlhilirfadP. dh :unmf P, ndr ônlo 011 r.nlna. m?.stno 
levo. orinmfa ele n!'11:li~enrta m1 drscniiln. assim em usar rlc 
mPfo!I arf1>1111anos no l'<>l'Pl)írnento. ·guarda. coni;el"Va ou en
trr>l?tl rin~ h,..nc: a elle eonfiádo·s, como na escripturação regulai· 
qUe d~vl! mani."1'. · · · 

· Art. 92. Na bypothase de se '9t>urar al~m alcance nn 
liq1Jiti:ir!io· ~a~ ·rnntas. será citado o respon3avPl nara. no prazo 
de.6(1 -dias da infimacão, vir defender-se, eonsfifuir nrocurador 
na s~ne do tribunal de eontas ou decla. ar o àomtellio. para o 
effeifo de nelle ser notificado das decisões interloeutorias ou 
definitivas que forem proferida.s no respectivo prOteS!IO. 

Jfn,•P.ndo motivo aUPndivel, o prazo· alludido pôde ser 
prorogado por mais 60 d ias. · 

§ 1.0 O r.i>SPOTIº·:ivel crue. notifi<'ado. de aceilrdo Mm o ar
tiJM nrPc.edPnte. n!io cnn""t.ituir procurador ' nem · deet~rar o 
domteffió, serâ considerado revél para todos os effeitos de 
direito. · 
· ~ 2.• FnllP.rido n rP.spon~avel, as not..1ficaol5es serão fei
tas á vinva. ans llerrl1>irns. aM fuforPs " curadores dP~fe~ o 
aos !IP.us represPnf.nntP.s JPgonPS, como tesfa'Tlenteiros e inv~n
tal'ianfi>~ dos espoliós e. na falta ou revelia destes, an fiador. 
- ~ 3. • Com as atlega1:,êles do l'eSPoneavel ou seus l'epreeen-

tantea, ou. independente dellas, findo o praso de· que trata 
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1 sl!:ssÃo ~M 10 n!!!-JU?mo M tm 11-1 
1 . 

l 1?ste ~tfgo, serã enviado o processa ao Mfmsterio ffublieo 
para promover o julgamento perante o Tribunal de Contas, 
ou r!'quisitar qualquer diligencia que julgue necessaria á ins-

1 trucção do processo. 
§ 4.• Estando "'inda a instruecão do processo, será este 

apresentado em mesa para ju,IgamenLo, dentro do prazo ma-
. xirno de 20 dias. · 

Art. 93. Si ó tribunal de contas entender que u contas se 
a0ham devidamente · preparadas, proferirá sentença, em f6rma 

! de acc6rdam, júlgando o responsavel quite, em credito ou em 

i 
debito para com a Fazenda Fede.-al, conforme o caso: si. 
pol"ém, julgar necessario algum esclarecimento, a veriff
cai;ão. dos calculos ou .qualquer diligencia, proferiI'â despacho 

! interloculorio. orciP.nando a providencia. 

1 
Art. 9-L Julgando _ o tribunal o responsavel em debito, 

, fi:rarã, em termns precisos, a 1mportancia desse debito, eon
i demnará o devedor ou i:;eus herdeiros ao pagamento, marean
! do-lbP.s o pra:r.o de 90 dias para o recolhimento do alcance e 
i aiitorizará a aliena!{ão adm inistrativa da caução, no caso de 
' falta de pagamento do alcance fixado. . · 
~ Pa-ragrapho unico. Das sentenças proferidas pelo tribunal 
· serão intimados, na f6rma regulaml}nfar. os responsaveis ou 
. seus herdeiros e_ os fiadores ou herdeiros delles. 

Art. 95. Das sentenças proferidas pelo t1'ibunal serão só
mente admittidos os sPguintes recursos interpoEtos para n 
t.ribunal em camaras reunidas: . 

a} do embargos, opposfos dP.ntro de 90 dias da lntimaeão: 
b) de revisão, no prazo de cini~o annos. decorridos da 

mesma intimação . ·· 
Parag-rapho unfoo. Os recnrsos serão admittidos, na 

fórma e nos casos determinados pelo re8i1lamento do tribuT\al. 
Ar t . 9'6. Não acudindo o rr.spónsnvel ou seus hcrdefros 

on. na falta d1'1IC$. n fi ndor a ft\7.r>r a cn!.radn no -praT.o estabe- . 
tecido. procedP-r-se-ha :'i alienação administrativa da caucn.n. 
rroscguindo-sc m1 exccU1;ão da scnlcncn de ace6rdam com esta 
lei. 

Al'f .. 97. A · aliílnal'!io adminfstral.iva da cnucão sc"i re
i:ner ir!a pelo rrprr.scnfon1é d(\ J\·fü1i!~f l'rio Publieo no trtlmnnl, 
e ~11ndo eonr.Nlirla. cxpN.lir-sf!-lla nrdl'm :.'\ rl'pnrtidio compc
lmfc para rl'rolh<'r immr.rlird.amcnfe :ios cofres r>nh!ico!I, co~ 
rl'n1l:l e\"Pnlnal. n tofalirlndP. dn r:iueíln 011 pnrl.e desta 11uffi
ril'nf.r. a r:ohrir o nlrnncf'!. ,iuros dn mMa "' qu!lC!lflUCr dcspe
ia~ 11un porvrn f.nrn rlrvnm ~cr indl'mnizadtH!, fic:mdo 11 rr.!1-
ian(I' <la c:rn1:iio c~cr''plnrnd::i. no cofre d() depo!!ilos publicos, 
·~rn nnm" rio ~n11 pm:.~11 irlor. 

~ 1·: Re>rn lhidn :in!I rnfrl's rmhlirm; n impor l:mcia cln cnu
i:iin. !'!l'r:\ o fnrto comm11ni~nrlo imml'dinlnmmte ~lO lribuna! 
rni~dinn tr. n trnnsmissão elo t:il:io do recr.b'imcnto. 

~ 2.º A' vista destn communir.<•i:iio. expedir-se-ha quitação 
ao i-esponsavel. si a \Fazendn. Federa! h ouver sido integra.1-
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mcnle ·indemnizada: em caso contrario, ser:~ feita a conta d:?. 
importanciu a ser ainda recoihida, enviando a mesma conta 
ao .representante do min ist.erio ·pubfico, com uma cópi::t df} 
accórcfüo :para o effeito do artigo seguinte. 

Art. 98. O representante ·do :Ministerio Publico, recebendo 
os ·documentos :a que se refere o artigo anterior, remet.tel-os
l1a ao procurador da Fazenda Publica competenfe para, pro
mover a cobrança de parte do a lcance não indemnizado, ca~ 
bendo-lhe, porém, fiscalizar o andamento dos respectivo;; 
feitos e .representar sobre qualquer irregularidade verificada. 
devendo ter p'tlra isso os necessarios registros das· sentenças 
em execl:lção. . 

. , Art. 9!J.. O procurador sieceional ou . fiscal a quem com
petir,, por lei a cobran{}a executiva, l)romoverá á execui;âo <ia 
sentença. do tribunal, podendo solicitar do . respectivo repre
sentante rjualquer esclarecimento necessal"io ao ' processo ju
dicial, ficando obrig-ado a prestar ao :Ministerio Publico do 
tribunal, as informações que .lhe for em solicitadas . . 

Art. 100 •. Incor·rer.á em crime <le responsabilidade, pu- , 
nível com as penas do art . ~07 do Codigo Penai, o reprcsen- • 
tante da -Fâzenda ·que não iniciar o executivo fiscql no prazo 
de 15 dias ·cto recebimento dos docun1entos para a cobrança do 
alcance. . · · 

Paragrapho unico. ípara o cffeito da apuraÇão dessa :res
pomabilidade, dado o não cumprimento pelo procurador fis
cal ou pelos pruura.áqres seccionaes do d'isposto no artigo 
precedente, o presidente do fa.•ibunal representará ·ao pro-

. _ cürador geral da Republica, dennnci-ando o · :facto, e tanto e~te 
, ~ como b presidente dei tribunal incorrerão cm identica rcspon-· 

sabilidade si, dentro· de igual prazo, não derem as providcn
. cias que 111es incumbem para a. punição claquelle. · 

Logo que se.ia iniciado o executivo fiscal, o representante 
da Fazenda particir.ar{t jmmediatamente. o facto ao presi
dente do tribunal, ao riual commun icarú qualquer incidC'nfc 
que suste o :mdarncnlo da c-xecui::ão. 
. Art. 10L Os embargos op11osios na execução, quando in
Jt'in.gent.es .ou modificativos do accót'd'ão. serão julgados pelo 
Tribunal ele Contas, ao qu n.1 scrú ctnvol,,ido o processo. Quando 
referentes no processo da <'XN·u1~ão, ;inlgnl-os-ha o juiz fr
cleral da sec:cão. 

Não serão, porém, nclmii::sivcis, na cxccuçã.o, cmbar;n' 
~nfl'ingcnt.e~. ~cmpr.e qut' a sent.ençu <Jo Lt'ibunal. qu<! servir 
·cJC' base (1 exr.cnç.5.o, tive:• ~iào profl'rirln. cm gráo de recursll 
de revisão. . · 

Arl. 102. ncvo~am-sc as disposic.õcs cm contrario, 

O Sr. Presidente - iO pro.i1•r.to n . G!l3, de 1919, J}U.~sa 
:'t :l" discussão. • 

Votacão do J)at·c~cl· n . .'.18. de HH9, in<i~fcrindo o reque, 
l' imonto <le :\fanoc1 Gonçnh·l's <le- Souza, mn.rinheko, inv'9-

, lido, pedindo sf:'r considerado musieo ·.cte 1 • classe (discussao 
·unica.) . · · 
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·~mssXo E:\! .10 ·DE .TUXHÔ ))E rnzo 

O Sr. Evaristo do .Amaral (') (pa!'a encaminhai· a. v ota
('tÍ(•) - Sr. Presidente, ao ler a Mdem do;; trabalho~~ da ca,.. 
mara. (fU(' YC'll1 ;;:;endo r~pc!.ida dr a!g-uns dia;; a Ci<ta. parte, 
por não ler haYiclo numcró para '<Ola.;õc~. iuwrns!>ionou- mc 
uma de tanta;, pcqnr na.s injusí,i(:as que. ::;c>m maiol' rP-paro, 
são praticadas, mas -::u.io acervo acaba produzindo uma de
ploraYcl situar.ão social, que!' apr cciacln. em conjun to. quer 
e;;!p'ecialmenfo com rdaçãn a cada individuo. 

SP.i que é propo;;ilo da Gamara adoplar mn r1•i1 r:irio unico 
quanto a todas as nretençúrs nessoaP.s, sem disti-ul?;uiL' .en-
1.rc umas e out.ras : mas, <Je um lado succcde que qualquer lei 
ha de afí'ect.ar aos in<livi.duos este::: ou aquelle5 P. . de. <miro 
que, ao mesmo passo que na. ordem do .dia. 'figuram varias 
projcctos impli'Cando no pagamento <li' indemnizações em 
comequcncia dr. sent~nça;; .indiciarias e~ ainda um dclles vi
sando fazer face á. despeza coro o rnobiliario de determinadill 

· pretoria, ahi se incluiu eomn caso unico. o indeferíme nf.o ·da 
::wtii:;ão dC' um marinheiró inYa lklo <JÍJC' · clrsP..iaria ;;pr. eonsi
drrado musico de P classe . 

Diz aqui n parecer da Commissão que ·o peticiona.rio 
«allega qut' ceg;ou r.ep cntin:m1r.nt.e quando toea,·a no t.iwnlro 
~. "Pedro dP. Almultara. desta c id~rde. em, uma. das fe;; ta;; .a.Ili 
rraljzadas. por occasião da abolição· -dos escr.avos~. 

E!;5<\ homrm i'oi depoiii recolhido ao Asylo de Invalidos, 
onde 'Provawlment.e vivi'; " assim me rxprimo po:rquc nem o 
1'onhcco.. . . 

O ·un ico rN'Ut'so qu'c r.est .. i a. esse com:piatricio . . na. 1-1.'iste 
$ÜUaÇãO Pffi (fllf' Sf' t'TIConfra ('. para minorar Um tanto 3. 
c:ruesa ·dr .sua .sorte, n. essa e~pecin de promoção .que requer. 
(Ir· sre eousidcrado musico dr\ J.u c lasse. -o que reJ)'l'esentará 
um 1wQucuo obulo. que me- parece poder ·ser· concedido. mes
mo quando tenha ·precisamcnlc f\sta significação . . Na · reali
dade, 6 in.ulil lcml:irar que o;; nossos -Orçamentos consignam 
verbas baslan(f\ elevada:;, destinadas aos institutos de cari:.. 
dad_P; sPndo certo quf)· <1 podee publico não cessa do proteger 
a uns r · a out.ros ncr.1~ssitatlos. de tal n10do qu P- se l)'ódc di7'..er 
q~I\:- estamos fazend0 a dhisão social, por meio da . prot.ric~ão 
a determinada;; rla;;sr:., QUI) firam a;:;sim T)Psandn ;:;01Jre ·as· 
~rma~ . · . . 

Sr•ja. porém. como für, ru. dcantc ela desegualdado qun 
hn em -llí!{;al' a. hagatclla que solit.:ila um cego, um invalido, 
ao mesmo tempo que se concedem -aqueIJa;;· verbas a. que al
Judi, além <le indemniz-àçucs dr mais <!e 200 contos, que vãCl 
;:('r votad'as. nesta mesma ordl'rn d0 d ia, para. pagamento au;; 
(rur: nr.lo menos tinham dinlwirn l:Om qur pleitear seu di
rri!n no foro. nii.o he;;itn. rm farc dn p;.1rf'CC'l.' <las Commis~ 
sões dr: :\farinha. e» Gücnn. " dr Fino.m;.as, qur 'in<l<'feeem ::i. 
petição. em d it.l'I· qutt nãn .srri:r. dPmai~ {iUr: a Camarn esten
ticSsf' r·nmbem a sua ·P'l'Olceci'io a es:>e infP!iz hrn,;ill'iro . 
(.lluitn l>r.m.: m11itn fir.m. _) 
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. O Sr. Mauric!o de Lacerda e•) (paN encam!nhar a t1o-
tac:-4o) - Sr . Presidente, agradeco immensamente o apoio 
que me acaba .de ·tra!er o nobre Deputado pelo Rio Grande . 

De farto, o marinheiro de que se. trata; P-Or ser indigenft> 
(; afim ode se livrar do omts do seno imposto ás pre-tencõci: 
trazidas a esta Casa, diri€!iu por meu intermedio _indiviàual 
a sua peticão áa Commissões, · ' • · 
· Recordo-me cte que, na ocea.sião, ponderei aos dignos 
membros da de Marinha e Guerra. que subscrevem esse -pa
reeer, que aquelle ·:servidor do paiz, além de ser de_ escassas 
·1uzes em materia mental, tambem o era na estricta accepçáo 
physica do termo. de quem de poucas lutes se pôde valer: 
cego, não lhe era <fado andar pelas repartições p'ublicas, par
quirindo. pi:>squüando os . documentos com que amparasse a 
BUa prelenção. ..J . . 

· Sotícite.i. _então. dos Srs. Deputados, que fazem parte r.l:t 
mencionada Commissão que .directamente requisitassem . do 
Mini.sterio ao qtial cumpria informar sobre o caso, tur'!o 
quanto se relacionasse com a situação r eal em que s·e encon
t.rava esse nosso comnatricio. Agora; sou · surprP-h endido com 
o parecer, em que a ~Commi·.::são de l\farinha e Guerra declara : 

<As informações nada dizem a respeito da preten·- · 
cão do péticionario. Cifram-se em affümar oue elle é· · 
cégo e <I.Ue está no Asylo elos Invalidos _da Patria. · . 

Sem um motivo-especial que torne ·o infortunado 
marinheiro digno da graca que impetra, ·o deferime-nLo 
da petii;ão abrfria a porta a innumeros requerimento<. 
de asylados . ell} identicas rircumstancias.2' 

Ora, positivamentee o que eu quiz evitar foi isto : ' qn~ 
se t-e'1olvesse. sem provas, acerca dó r equerimento, deferind<' 
ou indeferindo. E foi. como -Oisse, por se tratar de pes.soa 
incapaz · de , por si. reunir essas provas, que appe1lei , para a 
bondade, para· a proprfa caridade dos membros da Gommissão. 
afim de que do Governo alcant;13,ssem as 1nformacões pre-
ci3as. . ·· .;).). ·, 

Afigura-se-me Que a r esolucã(), traduzida no parecer, f~i 
adoptal'la com esquecimento da combinação· por mim . prõmo
vida, sendo de notar <ine a ·Commissão. dPpois do perio-io 

· que Maho de citar, dP:Clara que q>assa á de F inancas o r eque<
, rimento. para que <l1>lle eonhe~a, ~orno mP.lhor lhe -pareceI'~

. Por abi se vP.rificà que a honrada Commissão rle Ma
rinha e Guerra sentiu uma especie de escrupulo. não quil 

~ indeforir desrle logo o requerimento, e P.ntãn o passou á. ~iP 
· F inanca3. para que esta assumisse o papel antipathico. 

Tamhflm não me parece justo que. se .attri~úa á Commis
são d~ F inancas o exame quP- competia. tcchmcamPnte, á <le 
l\fal'inha fl Guerra. ma:th:ne quando os di::rnos membros de3fft 

<ultima. informados aue e1>tavam acerca do caso. sabiam, pel n 
menos tratar-se de um indigente, qu ~ vive á. nossa p orta. e ___ .__ . . . . . ,, :; ...... 

(• ) Este ..discurso não. foi revisto -pelo ~rador . . · 
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que todos os Srs. Deputados de certo teem Uão oecasião de 
,-~r, de um antigo marinheíro, que, invalidado, estende a mil.o 
aos representantes ào paizl · 

A Commissão de Marinha e Guerra, entretanto, não se 
enderecou ao Ex~utivo, pedindo os esc-larecimentos de qun 
pudesse carecer; agora, está encerrada a . discussão unica, e 
não mais p6de ser requerido o adiamento da materia. Aind:i 
uma vez. appello para. a douta Ccmmissão, e especialmenl•'· 
para o digno relator, Sr. Antonio Ncgueira; afim de que st· 
encontre uma formula que corrija semelhante siluai;ão, tanto 
maia dotorosá quanto lhe teria de soffrel' as consequenc:as 
nm pobre homem que, a!~m de sua enfermidade, padece da 
ignorancia de nos~as normas burocraticas, a . que ae deveri~ 
subor.:;;:;;:;; :;;:sn instruir a sua petição cem taes ou quaes .:io
rnnientos . · . · - : · · ,.. 

Por ora. como ~ei . que não ha numero. r equererei a veri
ficaçw de votação; assim. ganharemos tempo, e proporciona-
1·ei ense~o ao distineto Relator, afim de que. · possa dar, e e~t;: 
questão de equanimidade. uma solução - vamos dizer -
compatiYel ccim os deveres do Congresso Nacional. 

Não é po~ivel que nos c.onser,·emos intlifferentes, a!l.t<> 
um caso como esse, do marinheiro nacional, que em serviço 
perdeu a vista, e que é obrigado, pe!~s pr<?carias ~ircumstan
cias cm que se acha, a vir á porta. desta Ca~a. como quem 
!'e ?osta á entrada de uma igreja. a supplicar a nessa esmola! 
'..~fui.to bem; muito bem.~. 

Approve.d() o referido parecer n. 48, de 1919. 

O Sr. Mauricio de Lacerda (pela ordem) requer a vr.
rificacão da votação. 

1Pror~dendo-se á verif.!cação da votaçãO, rceonhece-se tc
-rem votado a favor Hi Srs . Deputados e contra 37: total, 53. 

O Sr. Presidente - Não ha numero. Vae-se proceder :l. 
chamada. 

O Sr. Juvenal Lamarti11e (2• Secretario, ser1:indo de /") 
ri1•ocede á chamada dos Srs. Deput:ados. · 

Feita á chamada verifica-se terem se ausentado os Srs. 
Dorval Porto, Herculano Pargn, José Barreto. Oscar Soare3, 
Austrege~ilo, .Pedro Corrêa, Turiano CnmpeUo, Aristarcflo 
Lopes, Alfredo de Maya, Manoel . Nobre, Raul lves. Torquato 
Moreira, Elpidio de Mesquit.n, Leão Velloso, Manoel l\Ionjar
dim, Snlles .Filho, A?.evedo 8odré. Manoel neis, João Gu;ma
raP.::i. 1\fauricio de J.acerdn. Malta Machado. (lome.1> Lima, An
rhero Botelho, Barros Penteado. Rodrigues Alves F ilho, Pc
rt:> ira Leite, Gomercin~o Ribas e Carlos Pennafiel. 

O Sr. Presidente - Responderam á. chamada 87 Sr~. , 
neputados. · 

Não ha numero para s~ proseguir aas votações. 
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252 ANN.".ES DA CA?.L"illA 
. - '· . 

Pa~~ª-:"í' ó,;: maf 01' ia~ rm disru.ssão: 
Discus:-ão nnica à'o ·-parecr.1' n. 'r. Út•" -1020, conr.crlcndo 

l ir.e!!(:~. ao Depn ta do Raul I·«~rnandC's para rcprí.lsentar o Bra
sil na r:nmmi~são <lc P.l'pnrar.õcs. 

Encerrada r adiada a votacão. 
Discu,.-,são cspeCial do 11rojecto lL 510, dr 1919, (rooac~üo 

da C!nenda c!c~taeacia do projecto n. 120 B. dl' Hll !1). rcspon
~ahiliz:mdo o !IIinis!ro da l~azenda qur ordr.nar par;amcnto5 
1'm tlesuccvrdo com o art. 37 da !ri n. 2. 51\, de -í de d'e ja
IH'!ro ele Hl!:2. · · · 

Encermda P.. adiada a. votação. 

O Sr. Presidente --'- Esgotadas as materias cm diS<lussã.o, 
..-ou leYantnr a sessão, desi:;nando pai·?- am:::mhã a sei;n.1intc 

OIU>P.M PO J)L\ 

Yolaç-fio do parece1· n. !i.8, de Hliü, indeferindo o reqUC-' 
. i·imento de ".\Ianocl Goncalves de Souza, marinheiro, inva~ 
lido, pedindo se-r t'onsiderado mnsicc· de 1 • classe (discussão 
nnica) ; · 

Yola~;ão do projedo n. 671. de 1919. abrindo o credito 
de 7:1138$, para pagamento de despcza. com a· acquísição de 
mobiliaric para a 2" Pretoria Civel (2• discussão); 

. \'ota0ão do projecto. n. 12, de 1.920, abrindo o credito 
<'special de 24 :326lf;660, para pagamento a DD. Constança 

. Vianna da Costa França, .Luiza·- Vianna da Costa França. e 
entras, em virtude de sentern;:a judiciaria (2" discrn;s!o); 

Vota0ão de pro,iccio n. 13,· ·de rn20, ab1:indo q credito 
c·spccial de 5 :32::iS2:12, -para. pagamento a· D. Maria de Al
meida _M~rl ins Co;;ta. l'm Yirludc ele ~entença judiciaria (2" 
rii~russao J ; 

V Mação do pro,jccto n. :U, de 1920, abrindo o' credito 
rspecial de 80 :7568330. para pagam."'nto a José ldves de Cer
queira Cesar Filho, rm virt.ucle de sentença judiciaria (2' 
di:;;cnssão); 

Yctai.:ão rJo yrojccto n ... l 5, de Hl20, abrindo o credito 
ospecial dP 21 :7 49$!J!Jfl, para, pagamento ao cx-,iuiz rnuni
dpal do Acr0 haclrnrel Durv:il Castello Branco (2' discussão); 

Volacrro do projccto _n. 16, de 1920, ·abrindo o crcdiro 
d,. GO: 000~. parn regularizar a cscripturação das despezas 
1:om o p:igaíncn!n dr obras twg<mt.cs no· Instituto Oswaldo Cru1. 
e~· -diseussfío); 

Volncão do pro.fcclo n. 360, dr. 1919, approvando· cr 
ar.to rn::md::mdo executar o contracto celebrado em 12 de 
mur~~- de HHfl pela clir<'cloria do Collegio ·Militar de Porto 
.-\le[!rn com .Jofio Kctgcr F.º e outro (W discussão); 
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. :::Ess.\.o nr 11 nE J ux.Hu 01:: Hl:?IJ 

Yotar:iu llci ÍH'(.)l.'~:lci n. G~l$, c.:!c 1 919~ manJanuu equi
parai· os meeaníco~ na,·uPs ao~ offieiacs marinheiros (1" db
cussãc); 

Votatão do par~cci· n. -\. de l H20, COIH5edemlu licen(;a ao 
Depul~td0 Raul Fernandes para representar o Brasil nu Com
missão de Rcpai·a~õcs (disrus&ão unica) ; 

Vota~ão do pt·ojcclo n. 510, de 19!9, ( redacção da. enwu-· 
·da destacada de projccto n . .-1~0 B, dC' 1919) .·· responsabi lizan
do o '.\linistro da Fazenda que ordenar .vagamentos em dcs- · 
accOrdo com o art . 37 dn. lei n. 2. [it1tí, de -i de ,janeiro de 191 ~ 
. (discussão e!3peciat _; 

Votação do pi·ojct:lo 'n. 508, de 19i9, auloriiando a cessãé 
gratuita. ao Estado ele Pernambuco de uma área de te1·reno 
para a construcção dos edii'icio~ do 'fhcscuro e da Reccbc
doriu cstaduacs ; coni pareçcr ela. Commissão de Financ::i.~. 
c:-0nt.rari0 ao projccto e appi·ovando e ·11eto do Sr . Presidente 
ela -Republica . (vide pro,icl'lo n. 250 13, de 1 !HS) ( discu;';Sál) 
llnica) . · 

Leyanla-:<c n sc!i:-;ão ás 1.1 lloras e ·i5 minutos. 

::io• SES$.\O, EM 11 D E Jt:SHU D.E H>:!U · 

l•nt;S!l>E);CI.\ n o Slt. Bn;i:.'\u J:IR.\ ".\D.:\c.:: , P l'i.J::S!DE:>;TJ:; 

Ns l:l húl'o~ pr•Jccde-s,. ti. challlilLla, a. que r espundt·m u~ 
Sr~. Bueno Hrand:io. Art!lur Collal'es l\Iorúira, .Tuvcna! Lu
.Tnartine, Octacilio ele Albuquerque, Cosln. Rego,· Dorval Porto, 
Dionysio Benle.~, Cunha l\lachado, Agt'ippino Azevcd<J, Ro
Llrigues !\fachado, Marinho de Andrade, '.rhomaz Accit1ly. Oso
r io d 1'. !'uiva, F rrderico :Borg-c::;, Simeâc· Leal. _.\.lcxandrino du. 
Rocha. "\usl~g-es ilo , Ilo1:kigues Doria, Leonc,io GalL·ão, .fo;.;ü 
j\farfa. Raul Alvrs, T...eão Velloso, Manoel . .\IonJardirn. }Jl}i!o1 
rfo Sol.ir.a. Sampaio Corr1;:i, Pau! o· de Fronlin. '.\Ien<les Tav:..1·es, 
Vicunh~ J>.iragibc. Il.aul Uqrroso, Rarn ii'O Bra;:;a .. Jo::ó d e l\Io 
·raes, Veríssimo ele l\fcllu, Mar lo d 1; Paula, Teixeira Brandã0. 
Maila !\!achado, llibeiro .Tunquoira. Silveira Brum, Francisco 
Valladarc~. ~ennn F igueiredo. Jos/! Honifacio, 7.oroa.stro AI-

. varenga, Moi'cira BrandãG, l\lanonl l'ulg e.n cio. Cat·Ios Gat'cin . 

. . Ferreira P.i:aga. Cincinalo Braga. .\lbcr lo 8armcnt.o, .Tos(: 
Lobo, Cal.'los ele Campos. "\yrl'~ da Silva. Olcgarin Pinf.o. Pe
reira Leite, .J~fi,o !Pcrnctt.ti, Eug;euio :i\Iüllcr, ,\ lvaro Baptisl a. 
Evaristo Amarnl, Cario~ Petmfid. Mat'('al de Escoliat', Oc.:bvi1.1 
llocl!a, Joaquim Osorio !: Carlo:=; !\faximiliano (61). 

A•brc-se a sessão . 

. . O Sr .. J>ctacili() de Albuquerque (4''. Secretario, scr·vinlio 
ffe. .3°.1 precede i "leitura. da acta da sessão ali~eccdcntc, a qual 
p, sem ·obsei'vt.:ões · npprovnda. · · · · · · 



Câ'nara dos Depttados- Impresso em 22/00/2015 14:29- Página 2 de 15 

. . 1 
O Sr. P;resfden.te - Passa-se 4 . leitura do expediente. 

. O Sr. Juvenal Lamartine (2" Seeretari.o, tervindo de '1•)' 
:Procede á. leitura do seguinte · . . 

EXPEDIENTE 
Officio: 

· Do Ministerio dos Negocios da Fazenda, de 9 do corrente, 
enviando a seguinte . . .. 

MENSAGEM 

Srs. Membros do ·Congresso Naéional ·..:_ Remettenao-vos 
a inclusa exposicão do mini.::;tro da Fazenda sobre a nece$si
dade de um credito especial de 20 :50-i$390, para ocoorrer 
ao pagamento do que é devido a D. Eulalia <le Mendonça 
Loureiro, em virtude de sentenca judiciaria, tenho . a honra 
-Ot' vos solicitar a coropeliente auLoriz~ão para a abertura do 
alludido credito. . . -

Rio de Jç.neiro, S .de junho de Hl20, 98" da In-dependen-
cía e 32º da Republica. - Epitad.o Pessôa. . · 

Exmo. Sr. Presidente da Republica ~ D. Eulalia. <ie 
Mendonca Loureiro, filha do finado ministro do Supremo 
Tribunal Federal, Dr . . Ovid!o Fernando Trigo de Lcmreiro, 
iI•terveiu tambem como assistente na accão proposta., contra. 
a Fazenda Nacional pela viuva e filhas do juiz de direito Dr. 
Raymuodo Monte de Azevedo Corrl"!a, para 'O .fim de lhes ser 
assezurada uma pensão de montepio correspondn:ite á me
tade do ordenado que percebia aquelle magistrado. 

Em favor dá r eferida ássistente, o juiz federal da 2ª Vara 
do Distrícto Federal expediu a carta· precatoria de 8 de no

. vembro do anno passado, requisitando o pagamento de réis 
20 :560$600, a quanto monta a somma cujo direif.9 lhe foi re-
conhcido na acção. · · · 

. Examinando a: conta transcripta na precataria, o. The-
scuro Nacional encontrou uma differen:;a de 56$230 contra 
a Fazenda, da qual a interessada promptamente desistiu. 

Na conformidade do que se procedeu com relai;ão ás 
_.\ . A. tor-na-se preciso solicitar do Congresso Nacional auto
rização pa:ra a abertura do credito especial de 20 :504$390, 
para attender ao pagamento em questão. · 

Rio de Janeiro, 3 de junho de i920. - IIomere> Bapti3ta. 
- A' .Commissão de Financa~. 

São &ucce-ssiva.mente. lidos e ficam sobre a mesa até ulte
rior del'iberacão os seguintes 

PROJ'EcTOe 

"O C.onr;ressc Nacional· resolve: , 
Art. i.8 Fiéam concedidas ás- viuvas e 'filhas sÓlteiras doa 

y oluntarios da Patria que serviram. na campanha do Pa~ 
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gnay, as vantagens do soldo e meio soldo dos maridos e paes, 
respectivamente, nos postes em que falleceram, de accõrdo . 
com as labellas agora vigentes. e conforme se aclu:. estabe
lecido actualmente para os servidores das classes ãrmadas. 

Art. 2.• As vantagens desta lei não comprehendem as 
viuvns que hajam · conlrahido segundns nupcias, bem assim 
as viuvas e fllhas solteiras que percebam pensões dos cofres 
publíeos cu disponham de meios de subsi:;tencia. · 

.Art . 3." Fica o Poder Executivo autorizado a abrir os 
creditas necessariGs para a execução da presente lei • 

. .. ArL 4.º Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala das sessões, 11 de junho de 19.20. - Joaquim Luiz 

Osorio. - João Carlos Pereira Leite. - Meiulu Tavo:re1. ·· 

O Congresso· Nacional resolve : 
Art. 1.º E' extensivo aos offíciaçs. inferiores, graduados 

e soldados Voluntarios da Palria sobreviventes, não com~ 
prchendidos no art. 23 da lei n. 2.290, de 13 de tJ.ezembro 
de 1910, o scldo respectivamente das tabellas A, C e D, da 
referida lei, o qual será l"elatívo aos p'ostos com que voltaram 
da camp;mha. . 

§ 1." Os officiaes, inferiores, gr3duados e soldados que se 
habilitarem á percepção do soldo <las tabcilas A; e e D. lego 
que entrem no gozo dessa vantagem, perderão as pensões que 
porventura receberem dos cofres publicas. · · 

§ 2.0 Não será abonado o solde das referidas tabellas aoe 
voiuntarios que exercerem cargos vitalícios sufficienlemente . 
remunerados. ! · 

Art. 2.° Fica facultada ás p:-aças de pret dos corpos da 
Yolµntarios da Patria a assist.encia do Asylo de Invalides. com 
as respectivas vantagens. 

Art. 3.º Os Voluntarios da Patria terão direito ás funcções 
publicas, de preferen'cia,. em igualdade de condicões. 

Art. 4.º O Poder Executivo providenciará, podendo entrar 
t'm accôrdo com os Estadcs para a execução do compromisso 
constante do art. 2• do decreto n . . 3:371, de 7 de janeiro 
de 1865 . · 

Art. 5.• O Poder Executivo facilitarã tanto quanto pos
sivel :i. prova das condições exigid!ls. para os· Volunta~ics da 
Patria a percepção do soldo, adm1ttm_do todos os meios e,!Il 
direito peI"mittidos, quanqo os respecl1ycs assentam~ntos na.o 
forem encontrados ou se. tiverem extraviado. · 

Art 6 º O soldo a que se refeI"e o art. fº será pago aos 
referidos serYidores da Patria. de . i de janeiro do corrente 
anno em diante. · . · 

Art. 7.º Fica o Poder Executivo autorizado a .abrir os 
c'reditos necessario$ para a execução da presente lei. 

Art. S." Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala das sessões, H de junho de 1920. - JOaquim Ltd.: 

. ()fQrio. ,..._ João Carlo• Pereira ·Leite. - M.nu:lu Tavare•• 
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. ANNA!S DA C.~MAn:.:\ 

. . . . Co-n::;iderando que o 1m~d io· uccupauo . pelo Club }lililar, 
ne:sta.. Capital, é um proprio nacional; 

Gonsidcraudo que css:} dub é uma associação de ol'ficiae~ 
du. Exercito com fins exclusivamente de congregar esses or

. f iciaes, tratar ·de assuniptos technicos que dizem respeito <'t 
profissão da:S arma,s, e mantel-os cm completa união e fl·a -
tern~dadc.; . · · · . . . 

Considerando que ao Governo cumpre manter e deseu
:Volver esses .elevados intuitos, em beneficio da. defesa nacio
nal e da cducru;:.ão da offícialidade 11esses, aitruis ticos senti-
mentos· · 

· . . Considerando que o edificio <lesiguadu pelo Governo pai'u. 
n elle . furiccion:ar . o Club Militar .tornou--se exisuo - em sua:; 
proporções, :.dado· o desenvolvimento que · tem tido; 

Propomos que· o Congresso nacional adopte o • seguinte 
projecto de lei: _ · _ 

O· C9ngresso NaciÔnal decreta: · 
Ad ~ 1 , • F.foa o Governo ·áutorizado a abrir o e; redilo · <lc 

' aoa ·contos de réis .para au..--cilio ao Club Militar, <lc uma :;1í 
-·ve.:, ~e -destinado a melhorar o cdificio em que ·esse club Junc;-
. ~iona ·e qu-e .·é IJr.Oprio nacional. · · · . 

Act. :Lº Revogam-se as disposioões em, contrario, 
... llio, de Janeil'o, · 11· <.fo jux~ho de ·i\120.; _:_ Octavio .Rochu . 
. . ,..._ Paulo de F1·ontin. - Alam· l>rata. __:, Jla·1P'icio de Lace1·dct. 
:· ,_ Eloy Chaves. · 

d Congresso !';acional resolve: 
. · Art'. 1. • Fica. e:deÚSiv.a ·ao quadro pharrnaceutico d·;, 

'.Exercito a .le i da compufsoi·ia acLualmente applicada ao~ de-
. 1náis officiaes. . · · · · 
' Art. 2." Os phabnaceuticos a·d.iunctos do Exercilo qui .. 
. . tiverem alca~1cado i) limite das ic1ad.es a que se• refere a lei 
' da ~mpulsor'ia. serão r <.>.formados. com · as vantagens que a ci-
. :ta-O'a lei determina. , . . · 
. Art. 3." Fica o Governo aulorizado a preench ei· as novr .. 
. vagas de segundos -tenenle;; pbaI.'maccuticos de que trata 11 

decreto .n. 13.-653, .cte 1.S de j unho de 1919 indepéndentc <la 
creação <las nov·as unidades, distribuindo-os pel.os .servi c;o~ 
actualmcnte existentes. . 

Art.. 4. • Revogam- se as disposições e ni contrario. 

J-usti{-icaçlJ.0
1 

. A dispo.sif;ã~ contida no art. _ :L • tem por fim fac ilitar o 
r ejuvenccimento do Exercito m edida _esta reputada :Por lo-

' dos de ma::dma utilidade. para :perfeila efficiencia. ·d'e qual
quer ap.parelho militar. A citada dispos.i~ão j á se acha np
'J)Jicada aos demais qUadr.os da officialida<ic. do Exercito com 
. e:s:cepção do · quadro pharmaceu tico, excepção esta que não 

·-·se: jllistifica porquanto o pro~issional ·pharmaceutic() militar 
chegan.d() a ~lmâ ·cer-~a jdad.~ ~.em :n~c~sida<le de ,se a fastar 
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d8 serviço · activo como se dú. com o.; Jcmcis officiae;; n~ccs
~idadc estn. imposta por eonUnuo:,; anuo::; de labor, p~ia idade · 
avánl}ada Q<;Ie nüo permil.tr um pi:>rfeito t\ cabal dcsempenhü 
das respe.ctrvas ·funcções. · 

A disposição contida no arf... t • tem p or fim t.erminar 
<le V6Z· {:,om uma verdadeira anomalia militar. São nove os 
pbarr!laceuticos adjuntos do Exercito que preenchem no . re
.spccttvo quadro nove logar·es . Todos cl!es aLtingiram idades 
avançadas, faclo este que não se coaduna com a praxe pre
sentemente seguida -de c"ompleto rejuvenescimento do Exer- · 
cito para o que foi diminuída o. idade necessaria á reforma. 
l'Ompulsoria. · 

Para fazei' uma i<léa desta anomalia basta . se lançar a:$ 
.\'iStas para ·o Almanak :Militar, na parte que trata dos phar
maceuticos adjuntos, onde se cvidenci:l :a . seguinte lista: 

i ~, Luiz Caetano de Faria, com 58 annos de idade; 
2º, José Cypriano Rodl'igucs Pinheiro, com 51 annos de 

iàade; . · 
3º, Arthur Henrique de Saules, com 63 annos de idade; 
y, Olyntho Peixoto Lyrio, com 54 annos de idade; · 
5º, Vírgilio Pereira -O.a Silva, com 47 ·annos de .idade; 
G~, João da Costa Ferraz, com 55 annos de idade; 
7º, _Ernesto de Souza, com 56 annos de idade; 
8º, Alfredo Boyd, com 64 annos de idade; 
9º, Eduardo José de .Moraes Filho, com 52 annos de idade. 
Por esta escala se verifica que· um já z.ttingiu á idade 

necessaria :para a reforma compulsaria ·de general de ·bri
gada; um á ·de coronel, tres á de major, tres á de capitão 
e um á de 1 ºtenente'. No entretanto, desempenham as func-ot;es 
<lc 2°• tenentes, funcções estas Justamente que, ·por serem as 
miis .sobrecarregadas, exigem maiores esforços, que sómente 
a mocidade .é su·sceptivel. de despertar com · a somma neces
:;aria ·de -energia': Por serem inamovivefs, occupam cargos -Oe 
grande .peso. · · 

Assim é que · quatro delles servem no Laboraforio Chi
mico Pharmaceutico l\Iilitar. ·onde o trabalho é cxhaustivo e. 
ccintinuo; um ·serve no Collegio Militar cuja pharmacin, de
vido ao grand.e numero de alumnos é de grande movimento; 
nm é éoadjuvantc da pharmacia do Hospital Militar <le Curi
t.yba. tambem de regular movimento, como se dá geralmentf\ 
·~m t.odos os · hospitaes ; um é Deputado estadual pel:i. Bahia; 
um serve no 1° dístricto de artilharin. de costa e um tra-
tmlha na 2ª região. . 
. De accõrdo com a lei, o quadro de 'Pharmaceutícos adjun
tos se acha. cxtincto como existentes já se acham os quadros 
dn dentistas e picadores. · · 

Além dist-0 · os pharmac.:euticos adjuntos teem ·no Exer
cito uma cer ta posição, que em absolut-0 não se coaduna com 
as e:xigencias militares. · · 

. Assim é· ~e, ,Por ~rem inamovive1s 
c.-Val. II 

não '.POdem :.Ser 
i? . . . , 
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. 
transferidos, l.'mbora o servi~o militar c::tlJ3 cJo officinl a. 
(1:s.aoia nas dilferentes regiões do .paiz; lJUr não la:i:crem 
pal'Le .do.s quadros eJ leclivos uão podem s~r proim.1' iuo.s, co11-
t:crvanuo-Stl seu1p1·c no poslo de 2•• tcucntcs, rml>ora 1Ju~-
1?uam OS merecilllt~nlos OU a.s anliguidaúcs neccs:;anas á:3 l'C
!<pcctivas promo~óes; por não serem mililal'es não ~lào 
sujcilu:5 á:; le1s ·que Tesutam a matp1·ia e 1.fahi nã1J podc1·cm 
ser compul:sados t·omu :súe · acoulccer com os ol'riciaes tia 
lµtlas as urma:i e de (ui.las a:; catc~or1as; IJ"r serem vilalicio~, 

. 11ãu podem .ser ex.onerados dos cargos que occu11am. Asrnn, 
pela mc.<.litl::l. pro1)osta. termina oe Ycz a CJ.:islPncia desta 
4u;idro. porquanto os nove pllarmaccutico~ que. o cvmvfü:m 
já pa:5$aralJ1 das idade:>. necessa1·ias .á conipulsol'ia para o vo::to 
<.lo ·2- len.cnle. -

A disposição contida no art. a• é da masima ;-elcvancra, 
attcndendo:-se á grande uccessiúade de profbsi<>naes phaz-ma
ccuticos <!e · que precisa. o E..xcrc.:ilo. 1'al'a se Ler a con!ir
nia.i;ão de la.l. raclo basta que se leia · a men.;;ag~m do :::;r. 
:}>residente da Republica na parte que trala · da Saude. da 
Guena, onde ~. Ex. , com a franqueza que Hrn .cai·actcriz:i, 
dii bem. claramente -que é insuflicicnlc o quadro de Saul'.la 
l\lilitar. Diariamcmc chegam tclf.!grammas dos in$pectorcs ue 
região pedindo, uns a remessa de mais pharmaceulicos mill
ta1·e~. outros Jiccn:a para coalracfarem profissionaes civ1:i, 
-c!cvitlo ti dcfiêien_cia <los militares.. · . · . · . . 

Em offieio ha ·pouco d irigido ao Sr. l\linislr.o da Guerra, 
(' general dii·cclol' da Saude da Guel'ra pc~iu a s. Ex. o 
J'l'ccnclnmNtlo dàs nove vagas referidas, .r:,i~ccdo acornpanbar 

· o si:u · vedido ·por um quadro demonstrativo onde p1·ov~na :a 
'immr.t1íala u~ccssidade de se preencher - ·ag~u!llcs uovc lo
i;arc~. a 1 Ílll de Sb attend~r .n dh•ersos srr-.·ícos fochnicos. Por 
slia ve1~ - o dircclot• rlo Laboralorio Chimico Ph:irinaceut ico 
!\lilitar pc.de ·augmentO de profissionucs para o estabclt~cim~nlo 
Que dirige, allt•gamJo que o pessoal aclu<1l alli exi:;tenle já 
t•ào llá conta j:los ·serviços norma.e::., toruando'.'"se peior a si
tua~ãu ·cm ·um caso de 11no1·malidade. 

Ora. o dl.'crl'lo n. 13.653, de 18 de J>Jnho de i919, au
gmo11l1.1u de mais 5D losarl's · o ciuadro de 2H tencr1lcs rihar
xnact·ulicos dó Excrciln·. l.>t!slcs 5~1, o Governo -já nomeou 50, 
~allanuo .nomear, por COTl::! l!e_uinle, noYe, que é ju:;tamP.nle o 
que coustiluc a maleria do nrl. 3º do pre:;cutc Pl'Ojecto. 

tlio de Janeiro, H de junho · de Hl20. - João Ca1loa 
l'ereirct LeitP.. <' 

O Congrl'CJCJO Nacion:1l .docr~ta: 
. Art. 1.0 O · Gnv('rno F°Pdcrat · organi7er3 ~ma Commis~ão 
pnrn <-~ludar ·as éondirõPs df> navr~abi lirlade do rio Urui:uay, 
des<le a ~achoeir:i. do Butuhi, ab:i.ilo, da cidade de S • .Borj:i. 
al~ a· foz do . rio l)ep~riguassú. · . - ' . . . 
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Art._ 2.~ A Commissã~ estu!iarâ ~ 0rçará as ob!'as de arte 
nece.::;sanas para cor.seguir a navegação permanenle ou se 
e~la for imp·ratictlvel <?U inconven.eti le, (!m ·alguwa potcãÓ do 
rio, as cbr~s nece.::;sarias para' o estabelecimento de naveqa
<:1i.o _ des~ontmua 01.i por .. t1·Pchos; de..-endo, neste ultimo caso, 
-proJecta:r e orçar as. vias te·rrestres (estradas de ferro ou 
outras) para ligação dos pontos inicial e term.inal de · cada 
trecho innavegavel. · 

· Art. 3.º O. Governo Federal procurará entrar em accOr
do COQl _o Governo da f'.epublica Argentina para o fim de seI." 
c~nstrmda u~ ponte sobre o _rio l l ruguay, que approxillle a~ 
cidades bra~1le1ras de S. B.orJa e a argentina,_ d·e ::;. Tttomé, 
tendo em vista o estabelecimento do trafeg-o ·mutuo das es
tradas de fc1:ro de S. Borja a Boqueirão, já con:Struida .na 
ext~m.ão de 22 kilC'met.ros, e a argentin·a que liga s. '1'1.JOmé 
a Posadas, fronteira ·do Paraguay, e a Buenos Aires. . . 

Art.. ·i.° F.~a o Go verno a11turizado a nbt.·ir o credito ne.., 
cessario, afim . de dar · inicfo ao acima pres~riplo. 

Art. 5. º ~evogadas as disposii;;ões em cool::-ario. 
Sala das sessões, 11 ce junho de 19~0. - Alvaro Bapti.4-

ta. --""- Morral de J::scobar . - Joãp Pe.rnctta. 
E' lido e va.e a imprimir o seguinte 

PROJECTO 

N. 5 A - i920 

E'tabeler.e uma :eaimda época de exames de preparatori'1.s, 
e dá outra$ proi•idencias, com parecer e emendus da Co~"· 
11iis&ão de lmtrucç«o Publica. . · 

O projecto n. 5. do corrente anno, de autoria dos· illu~
ires representantes do District.o Federal, ·Dr. Vicente .l'ira
gibe e Sampaio Corrêa, manda cslabelecer uma ses uuda época 
de exames para os alumnos do curso chamado 1fo prepara-

. to1·ios, que actualmente só teem direito a bancas exarninad~ras 
uma vez por anno, quando os alumnos dos cursos ~"Yfllnasiae1 
ou seriados tee~ a regalia que ·o projecLo procur-..i. estender 
a todos. ' 

Não "vê o Relator razão de ordem publica que jtislifiquo 
a desegualdade de que as leis em vigor deixam OI! preparato-
rianos em relação aos do curso g-ymnasial. · 

Por eSJe motivo vê co.m a melhor eympathia a meditla 
<'quitativa consubstanciada no projeclo de lei dos honradQs 
Deputados pelo Districto Fedei-ai, cuja app\icacã.o ·aco.nselha 
á Camara. com as ligeiras mot.lifi<•acões referentes á data ."I!l 
qu<:' os e::camP..s devem ser realii.adps. A.>sim. no art. i º. nn·i~ 
se diz, ·d a i 5 de julho>, deve.:.. se dizer: - 16 a 31 de julho; e, 
no art. 2· onde se diz - 15 .a 30 de jt;nho- deve-se ct:;w:.
- 1 a ~5 _de ju!_bo,; apcrescen.t.a~·ae no .ar_t.:- 1\ ~cpoi& da 
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·palavra - prcparákirios ~- o seguinte: nos Ü:irmos .do artigo 
86 do decreto n. 11.530; de 18 de ·março do 19:15. 

· Sala d!).S Commissões, 10. de junho de 1920. - Ant~l'•J 
Botelho, Ptesid·ente. · -'-- ·José Augusto, Relator. - Raul Alt'e• . '!e Sou:a. -· Pm1.lo de Frontin. ,_· ~1.:ri,starcko Lopes. ~ !l. 

·. Sp<hé, (com restri·cções). · · 
PRO.!BCTO N. 5,. l.IE 1920 

o Congre~so Nacionai decretá; . 
Art. 1." · Fica ~st.abelecida Wna SegUOdt» época de exam~ 

d~ ~epa~tor.iQS, de :l . a .15 jull~o do correut.õ anno, e no<; 
;SeS\nntes, ae ca;ccõrdo com o · qUe se · obse.rva ·no Collegio P<!· · 
dro n. · 

. Art. 2~º As ínscrip_ções se farão no Collegio Pedro II, d" 
!5 a 30 de j1.,mho, .no ~rrente .anno. ~ · 

Art. 3.º Recvogam-se a.a disposições cm controrio. 
-Sala das 'sessões, 1.4 de maio de 192·0. _ _::.· ViÚntc F. N -

?'.agibe. - ·Sampaio' · Corrêa: · · · . · · 
. .. · o·· ~r. Presid.eht:e - :Está finda , a . icít.ura: do exPeclieut.c . 

. - Ac-ham-sc sobre a ·mesa dous requerimentos que . yão ~e~: 
Ii<Jos •. · . _ . - - . . 

. São füc<.:etisivamenle · lidos e po..o;tos én1 _discussão os ~·~ 
;u_int..es 

n I::QUERI:'.':l E.'\~S • . 

. N_, 1 

Da Com.m-issão d~ !\Cai·inl:ia : é ·tuerfa, ·pedindo' que . H'.ia 
ouvida a: Commissãr) dü Constituiçao e Just'iça, sobre a ·. po
tição· de D. ~Iafia Luiza .de Mello Carvalho, viuva do majo1· 

.. Augusto Al\.·es de C.ariialbo. veterano da ~erra. do Paraguay, 
~m que :;olicit:l a pensfió dp meio· soldo. · • 

!\. 2 . 

. : Da Commi~ão de Instrucção Public.a, pctlin1Jo auelienciu 
. da Commissiio· de Finanças, sobre a mensagem <lo Sr. Presi
dente da RP.publiea. - concernente á. autoriza~ão constante lh 
decreto n . 3.-830. de 29 · de outub1·0 de 191.9. 

Encerrada. e adiada n '\'ot.ac.ã-0 . elo:>· r·ciquc1·imcntos nu-
meras 1 e ~ . · . / 

O Sr. Euge1Ji.o .Müller ·....: Sr-. Presidente, não se.rã .. +...,;· 
Ll~nhàvcl que eu me prevaleça da. gloriosa ·data. que hoje com· 
jn~moramos para apresentar um -projeclo procurando melho
l'ar as condições das familias de tres vct<!ranos da guerra do 
far~uay;_ que t)a muito altriejam a rea!íza<;ão dr umà lei cUjtl 
pro,j<'Cto voutcr a honra de :lpi-esen,tar. · . . . . 
. . .A Jnii:n-_ me · parece que. dessé modo; aproveitando a dal<1 
que ho.iê ~ celeb~d:à, a\;h:arei · inelh9r Qs· bellos. ~ntitnentos· 
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rJ.~ .jusU6a de~ta Camara. par:t que ·a;; famílias de;;sc:> lwa,·0..; 
l"rir.,.;ignm o quC', Cl)m toda just.iça, de1;r.jam h~ muito trmpo. 

Nesta$ condi~ões. p::isso a ler unic:i.mentr. a .iustificação do 
pi·ojccto, 7a · quo me parP.CC sufficicntc para ~$c!arccer 3. juS-
ti<:a da c::1usa qut' aqui patrocino (lê) : . 

Em annexo, jun.to a r elaçã.o de todos os officiaes que já 
foram contempla<los com·-Yantai;ens i cxcepçã0 unicament.-, 
dc$~S l.r('$, sobro · cujo YaloT' dizem claramente ·:is notas qu~ 
1 ivc a honra <lc ler. 

:\'essas condições, rr.c limito n lembrar. qu<:>. quando Bar
roso appello11 para. o brio dos brasileiMt!. :-~::-"rando que cada 
um cumprisse o. seu dever, estava <:erto de- que>. quer .naquelle 
momento, sob a metralha do inimigo, quer na ·pa7., sabemos 
~r-mprc cumprir o :nosso dever e fazei· .iustiÇ{t. · . 
. :\ssim, o ·Con,gresso cumpra · tambc.>m, com esses bravos dc-
1ensorcs da patr1a. o !'eu cfrycr dl' Justka. Df1litn bem: 
umi'o bem . '.l ·· · 

Yf\m :i !\l•'i'u· " ,: l ido o ""guinf,i 

PllQJ f:<:TO • 
8rs. · :\1~mbros dn · GongTesso ~acional - ,\ · historia re

l•·mbra hoje o graride feito do combate na.vai do Riachuelo. · 
~ind~ muitos bravcs foram immo!ados no altar da Patria, em 
ri~fcsa do Pavilhão l\acional contra o despota do Paraguay. 
. Da. legião de bravos que df:'rr~múam o sangue na defesa 
aa Patria, poucos. tl'c:; apena:;, sobrevivem. valet.udinarios, 
lntando <'.Cm as maiores privnr,fies para manutenção de suas 
familias ~ tendo ne<:cs!:lidadc, C'm rna. triste velhice, de recor
rerem n cmprc:;-os nas reparticõos militare~. para não sucum
birem á fome que fatalmente! os attingiria. pois o parco soldo 
tlc suas reformas provém aiDda de tabella~ obsoleta;; r ma l 
«ltef;aria para o aluguel d:t. mais mcdesta choupana. 

Em auxilio desses poht'(',<; servidores do Estado nada se 
!em feilo· ate~ hoje ~ cllcs vivem na maior ohsct1ridade. em 
1;ontraste com a nobrcz:i. de suas prc;>fissõe.s. . 

O incluso projccto nãc ·\/ae onerar os cofres publicas, uão • 
·augmenta .vencimentos. visa principalmcnlc minorar· a sort.o 

· tias familias dos poucos officiaes sobreviventc:1, as quaes na 
falta de seus chefes. c:·ntrarão no goso de um montepio in
~igriificante, que até se terna irrisorio cm face dos sac~ificios 
inaudito oos refe!'idos officiacs, que deixarão viuvas e fi
lhos menores, na miscr in, pois receberão iníquas quotas. 

Pouco será, tudo qt1anto so possa fazfr cm prol daquelles 
l(U1~ arrostaram OS maiores perigos Il(LS inhospitas plagas .do 
Parazuay e ·que ainda ~offrr.m . as consequcncias daquelle m -
·~rato clima. . · 

.. ~ão foi pequeno o numero de. ·combates em que pelo valo~ 
des.ses ·patriotas o .Pavilhão Nacional sempre surgiu victorioso. 
a.inda que .. salpicado pelo sangue desses servidores, que . t:udo 
~~rosta,ram para ·º .triumpho ·das armas. brasileira~. · · 
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~ -O· numero limitado · dos ·que podem ser alting-idos -PP.lo 
p:esente prc.rect.o, é motivo para .que seja elle tomado na de

. vida considcracão, vis lo na Marinha só. exiStirem nestas con
. diçõ~s tres officiaes: um capitão de corveta e. dous capilães

tenentes. honorarios. Os poucos m:ii~ ~br1wivcnles acham-se 
guindados a · altos postos e foram reformados com as vanta-
gens da Jei n. 2 .290, de 13 de dP.zembro de f9t0. . 

. E como .. os empregcs que ora· exercem são considerados 
de ,aclividade pelo art. t2 da lei n. 2.290, de 13 de dezembro 
de S910 •. é de toda justiça que seia ccmpulado Pm suas re
~rm~ O tempo' que veem SP.rvindo nas reparti-=óes militares, 
u~ accôrdo com o incluso projectc. ora offerecitlo: 
. . · Nas condições dó proj ecto, só existem r.a Marinha .tres 
-0fficiaes: capilão-tene~ reformado e capitão de corveta 
honorario Paulo Antonio Ribeiro do Couto; c.apitão-tPncnte 
reformado .e honorario Joaquim José Ferreira r.uimarãPs e 
capilão-tenente bonorario e t• tenente reformado Firmo 
Alves de Souza. · · 

- ·O primeiro dclles! Paulo Antonio Ribeiro do Couto, 
fo;o após a sua 'promoção a 2° tenente, seguiu para a es
()Uadra em operações de guera ~ntra o Paraguay, onde Já 
ant.('riormeote · !iervira no posto de aspirante a i;ruarda-ma
rinha . . Commandou :rlO estado de guerra o monitor Alaqt101, 
e só regressou ao Rio de Janeiro. por doente, depois de ·ter-

, minada.; a guerra. Exerce actualmente a! funcções de aju
dante, da 2• see~ã.o da Inspectoria de Marinha. 

- O segundo, . Joaquim Josá· Ferreira Guimarães, fa7.l& 
parte da guarnição do enr.ouracado Cn.brol, em l8ô7. quando 
este navio forçou o passo· de Curupaity, fortificado pelos pa
raguayos: entrou em · combàte com as baterias dA ·Humaytá, 

·em · iR68, sendo elogiado collectivamente . em ordem . do dia 
do commando em chefp; da esqUad~; n~ mesmo anno foi o 
seu navio abordado pelos paraguayos e em 2.t oe julho forçou 
o· passo de Humaytá, . S!'ndo cnttP.CtivamP.nte ·etogiar:to; a t6 

. de agosto forcou as fortmcac.ões do Timbó; Pm ·outubro 
tomou , parte no combate de. Angustura, sendo Ploltiado em 
ordf'm do dia do com mando. E>m chefe da ··esquadra. Serve 
actualmentP- como auxiiiar . ~fa lnsnectoria de Machinas~ 

- · O terceiro. Firmo Alves de Sou7.a, razia parte. em 
t86R, da jl'Uarnie~o do •mcnurar.ado · Lima Bnrros. qmtT1do 
tflmou posição Pm freJite 1\<>. hl'lt!'rlas de Humayfá, Rustcntandci 
vivo fol"n. emquanio a . divisão forr.ava o passo. !'IPndo elo
gia'do pPla or~em dn :dia n . 120. do barão lle Tnhal~ma; ~m 
1. de· m~rro foi ahord:1do. tif'Jn ·fnimivo no mesmo nnvlo. Pot 
~ste ft>ifn. foi n~ineaào CaYl'llhPiro da Oi-dem éfa Ros:t. Em 
16 dl'I julho fe7. um i-neonhPcimento ao forte dt> Hurnaytá e no 

. eia 2t protegPu a pas!!alrPTn d.os' róurarado!'I SilVfUin. Cnbrnl e 
. Piarihu.- No 'dia .. , .5 metralhou· i'I inimit?o. fa7.endo,..n ·rPr.Uar e 
· evar'i1ar a fórtifi~aç-§o ; · ·No .· dia 27 forrou a!'I bat.erias do 

Timb6. Em alZ'Mto lomntt parte nos reconhPriment~ á me· 
: :·tl'.alha 'da fortificação .'.l'ibiguary. · Foi elogiado collectiva-
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SESS-~0 E'-t H DE JU:::IIo n~ Hl20 263-

m:nlc pcl~ Ot'lil'm flo dia n. i'J 1. ile 1 ~ OC <lNr.mhrCl, do 1ll-
1nir·aule V\Sf'Ondc dn Inliaúma. Elll l s; .\. f•~\'l·:·eil'll. f11i l'~IJ
gia du nomina!mf'n!.e pelo commi!1Hl(: t\m eh:.''•! d:. f~•ri:a !ta..-al 
l'n Brasil no J>nra;;uay e Mn l Lo G!'o~~o . l:::-;1•rn: p:·l'~•~t•l••
mrntn .. as runci,:ucs dl! ajuda:1lc da !U:ifJC!:'Cv.·ia tfo i-·ucui.!:i 
o ·J:ºi~caliz.ai;âo. ' 

t>nOJECTO lL - f~2J 

' 
O Congresso Nacionnl derreia: 
Art. t.º Os officiaes rr-rorma1fos êo °E'.l:'~rriro ~ rh .".r

mnrla e classes ann P.xas. com · !:r.r\• it;ns il ·~ ;:ut·n~ n:i r:1111-
panha rontra o gnvr.rno do J>a1·ag11a)I'. <JU•) . r,; l ~.ir1!'n :.<• ~··n·?~•l 
da~ :-... parti1,:õr.s mililares. de~rm11cnlrnndo fu111·.-.·,,, ,_ d1! al'tí
"idat~ P. nns lPrmos cio art . 12 ela lf'i n. 2. ~!•O. 1!1• l '.t de 
drzembro de 1 UI-O. co11tarão; para n1".'lhoria dCl ~11as r crrwrrm,l. 
o tempo prestado nas mcismas r~pa1· li<:õc>.~ . sc11tl(J-1!1es u,;:;~
gurado como das reforma;;. pnra nl" P.l'fl'ilos <lo· nr·f. rn 'h 
dita lei. os postos de honorarios obtidos por serviços uaquc!la 
campanha. · . . 

Art. 2.• Revogam-se as disposições cm contrario. 
S·ala das SPssões. 11 de junho de HJ20. - Ett(feni(J Muller. 

- Mendes Tavares. 

NQla - Lei n. 2.200; <le t3 de dr.7.emhro de HttO: 
•.. Art. 12·. Ter15.o direito ós vanlal!'rmi M:<ta M. qunn'1o 

a ~erviço da Un"ião, no P.Xerc:.icio de runt·i,:11cs propri:inwnle 
mililares, pf'rdendo durante (•;;te pcrin11o 1'1Ullf'Slt111'r \'l'llll3-
gens até então rt'cebi\'els a titulo de rdcrma, apo!let1laduri11, 
jubilacão ou pensão: · · 

a) os officiaes refQrmados e os honornrios do E:occrcilo 
e da Armada: 

b) 03 o ífirinr;; rl:i flnarda Naclonol e do bal:.tliõr~s pn .. 
trioticos, qu<indo miblli7.nrlos; 

e) os officiaes ffo forç:iq Mlirincs e bombeiros dos Es
tados, quando em servicos militares • 

• • • Art. 16. As clispo~i~õ"~ d~sfe proif'clo n'!lt11•nl11!' ftt) 
!.tololo da tahr.lta A. ·e i\ ~ra 1 iíic>11l'ão clf' 2 % !'Ptll'" n tnl'~lllo 
snl:Jo rnt>n~al. por nnno d" Sf'r\'iro 1111r. "~rr-1l"r n ?li. !ll't"l\o 
~:xlnnsivns aos oífirinns do Fxf'r<'ifo ~ cl:t Arrnn1fa q11" r11nl:1111 
r>iiiis dP 50 nnnns d" i;rrviro nn d11111 11m "'"" fnr:im 1111inL•i1•ns 
pl'h reforma cnmpul~oria, e nos rl'formndn.q <Jlll' l1•nl1nm pre-
stado S()rvi~os dfl guerra na cam!)~nha do Jlnra;.."\J:ty. · 

O Sr. Prosfdente - O projcclo fica sobre n mc~a nt& 
ulterior dP.l ihP.raçãô. 

O Sr. Francisco Valladares - ~r. ·~r..,<:M<'nlP. n"r11n11nrfo 
a trihuna nPsf~ mnmpnf o. cPdo llo lmnul~" dP mrus flrorrios 
.sentimentos, acredito interpretar os da Cnmnra e os senti• 
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mcn.Los gerncs da ~açiíer, ~audando :t ~Iadnha brasHeira: 
reabro e:;ta pagino. da sua historia para relembrar aquelles 
que a escreveraz:n com seu patriotismo, com sua brayura. com 

·seu sangue, com o seu lleroismo, e, ao :fumo da batalha deste 
· dia, levantaram os seus nomes J)ara a consagracão · cefini
tiva. 

Das náos do <!eseobrimcnto -em que os varejadores pri
meiros do oceano d esvendar am o !UYSterio do novo mundo, 
dessas naves pequenin2s que um sopre varreria ás formida
vcis massas do S. Paul:J e do Minas Geraes que distancia p er-

. eorrida ! quanto esfor ço scguiC.o, quanta dedicação obscura, 
quantos sacrificios,: quantas alegrias, quantas glorias é tra-
balhos! · · · · 

A Marinha vem curr11n·indo o seu d r.ver , servindo á . !'ia
ção . Bem mereceu da, Patria: 

Fallar na Marinha .. é recordar o seu papel, a sua acciio 
já. decisiva no alvorecer da nacionalidade; é ir buscar no seu 
inicio . Lord Cockrane, marquez do .l\faranhão, varrendo dalh 

. os portuguezes, e <la Bahia; é relembrar a accão efficaz· desse 
. c,ondotiei· . do oceano, que se bateu pelo Chile e pela· Grecia, 

"!xpulsando dos nossos . rp.are1:: piratas _de todas as raças e ati
. rando para os confins do oceano • os restos destl'oçados da 
esquadra inimiga~ é . relembrar Tamandaré, a. acção conti
nuada. d.o companheiro de Ca..irias, que fove no mar o mesmo 
papel que o duque teve em t erra . . 

Disciplinada nessa escola. pôde a Marinha escrever em 
-nossa historia paginas de rutilante heroi~mo . . como esta r. I' 
t t àe .\1:nbo. · 

Fallar na Marinh:i. é relembrar Tamandaré. Inhaúma, 
Barroso. Jaceguay, · n. B:.u~;to da Frente, Maurity, Custodio de 
:'\fel!o, Wandenkolk :· é ir saudai· com re$peitó o commanc!antc 
de a l i r..&a Aragv.ary, car1t.llda. por .Tosé Boniíacio, o veterano 
·sobrevivente desta jornada, o Barão de Teffé, no seu volun
·tario e.'ri1io ; é . deter-se deante da juvt>nLude victor iosa cü~ 

.. Saldanha, então aspirante. já citado cm ordem c!o dia por 
Tarnandaré: é recordar ·Torre.s e Al\•im, depois Barão de 
IguaLemy, Abreu, calmo, inalt r.ravel nc convcz da Belmonte: 
Eli!~iario Barbosa. o hcrúc mulitado; Coslu Azevedo, Ladario. 
o disciplinador . E' i:-:<1:alf.ar na obra da f'ngenharia naval do 

· tempo. eonslruindo os nionil.or·c-s rourac;ndn8 qnl' nos levaram 
á victoría: Lcvel <:1 Braconnot.; r Hcn!'iqn" B~pti~ta. ~abri
canf.o polvom, m1,1biçõc.~ 11 todos os p<'rl.encl's de artilharia, 
no nossc volha arsenal. sob o olhar vigi!nnt.c do Imperadol": 
e cit:n· a ·Iaçanh:i do l\fo.llo Tamborim <' Marques Guimarães. 
o.~ primeil·os navegadorf's, ClUP. af.ravr.ss:iram o Atlanlico em 

. moni~ores de rio, conduzindo-os da. Europa, proeza alli jul-
~ada iTiwo'5Sivt>I . . 

Fallar na Marinha. é assignalar, na funriacão <la Repu
- , bliea, a sua accão dcinisiva. sob a chefia de Wanden.ko~k_: na$ 

lutas que se .seguiram. Custodio de Mello e Saldanha - o 
chefe dos chefes. marinhe-iro e. homem do:> mundo, tão cedo 
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r tão tragicaincnfo ai·rchalado á . vitla e ;lg glorias que ahi 
" consagrariam. E; ,.olvendo os olhos para o passado cm 
uma obra irrccusawl de. justiça, r' destacar, no fun<lo ~taro 
da no5sa historia, a figura veneranda do .scgunàn . Imncrado1· 

cujos restos mortacs virão afinal <lormir nó seio -O.â Patria 
que elle tanto amou, nã.o se lhe negando mais o auo se não 
recusa ao ultimo dos mi·seraveis - o i·eriouso na t!'r.ra em qur. 
nasceu. 

O SR. l\facRICIO DJ~ LACERDA - Muito bem. ap!'zar da. 
;:;uC>1'ra do Paraguay, Que foi um crime. 

O SR. F1u:-;crsco VALLADAREs - Sr. Presidcnic, um dos 
màis notavcis chefe~ da nossa Armada lan\'OU não ha muít.o 
u •brado patríotico - rumo ao mar. Sim! Senhores. rumo 
!!O mar! · · 

Olhemos para o Oceano. J~evantenws o~ rorações e o 
:pensament~. 

Na posse de um dos maiores, dos mais rico;; tcrritorio!" 
Jo globo, constituimos um povo generoso e bom, talvez o 
primeiro do mundo pela excellencía das virtudes do coração, 
pela largueza da hospitalidade, :pelo desinteresse, seguramente 
•) primeiro pelo dBscuido. Senhores, cuidemos I Não olvi-

.. demos que a posse <le um patrimonio tão ·vasto como. o nosso 
;;era deveres, <leveres inilludiveis: e, si a conserva<;ãb desse 
patrimonio da vígilancia e trabalho de todos. os brasileiros 
dnpende, em um e~orço collectivo continuo, são seus guarda3 
f!l'imeiros o Exercito e a Marinha, confundidos, irmanadós 
com a Nação e r.orn P,lla e. por E"lla fort.aleci<:!Ds. (Apoiados; 
miiito bem.) 

'Ülhcmos para o Oceano, para esse grande mat· sem ll
mitcs, na immensidade azul que- nos circumda. Como o de 
todos os· n(rvos. ahi se decidirão talvez um dia os nossos des-
tinos: · 

Senhores, éuidemos ! ~o mar se engrandeceu a nossa. Ar
mada, na. vigilancia desta costa infinita de que é guarda. 
lem cila rlP- continuar. a crescer. i;ob o olhar cadnhoso da 
:.'fação. 

Ensinemos ás gerações que surgem as suas glorias, ·os 
foilos dos que a serviram e honraram, r:ntrr- Pl!es o~ dos 
heróes deste dia. 

Olhemos, senhores. para o mar - fonte de \'ida c rc
no\·a.ção: que uma rac.a. cada v;:z mais forte o patdola aprenda 
a conhecel-o, a amal-o e a dominal-o. gua!'<lando. vigfandrt 
ns Aeus caminhos niysterir>~OS. 

Que uma 'Armada, cada dia rngrandccida, vele pelos des-
tinos da Republic-a ! . . 

Saudemos, .senhores., a Marinha Nacional ! A Mariuha, 
senhores, . confundida com a Patria ! (311lito bem: m11ito riem. 
O o-rador e muitr> cumprimentado.~ 
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O Sr. Presidente - Não l.ia mais oradoras inscriptos. 

Si mais nC'Oh\.1m dos Sr!:. nC'pntados qUl'r u~ar da pala
vra na hora destinada ao expediente, vae-sc passar á orJcm 
dl· dia. (P11usa.) 

Comparcrrm mais os Srs. Anfonio 1'101mr.irn. Br-n!n ~li
randa, Pires Rc-bcllo. Armando llu r· lamuqui. All.Jcrtl) l\lara
nhãn. Pr.dro Corrr~a Turia110 <:am1w1ln. ,\JfrrJo 1!1• ~(:tya, 
Mendcnça .Marlin~. João l\Jangabcira. Alrn·d•> Ituy, l~lpidin de 
M_esguila, Antonio Ai;nirrt>, V·n~ruhcr fllho, Mannrl ílt>i~. 
Maul'iciõ de LacNda. Emil io Jardim, OdHnn de Am!rC1rt r-• .Tn
!fn(I dt Ara11.io, AJaor Prata. Edganlo <!:1 Cun ha. Josc~ Rober·to. 
Palmeira RippC'r, Luiz . Xnvi1•r. T .niz Barlhcilcmcu, Celso 
Bayma e. Domingo;; Mascarenhas (27). · 

· Dr,ixam d~ Cl'lmn{lr"Cí'r o~ Srs. Fi>lh: Pachf"<'n. · Andrade 
BezPrra. Annihnl Toledo. Epl'Íl?t:'nio de_ ~11"~. Monll"iro de 
~n1.a, f;nuza Cn~trn. AhPI · Chermont. Ju:::linianr. dP, Serpa, 
ChPr!J1ont- de M1r~nrla. ·praôo _LopPs. H"rr.nhrno Parga. Luiz 
Dommgucc:. José Harreto, .lollo C:lhral. Hl"rmino narroc:o. Mo· 
rPirá da Rcr.ha. 'rhom:u: nmfriin.iN,' Yfot'nfe JS:ihoya. 'L'hóma.z 
Cavalcanl~. TldPfonso Albaoo, Jo.;~ A1tgm:fo. Affom:o nnra1a, 
Cunha _Lima. Oc:cnr Suarns, Solnn dP Luer>na. .loão F.ly~io, 
l3all.hazar Pereira. Gnnrng-n l'l'inranh<in. Anlonio Vicl'nfe, 
Eduardc T~varl'c:. f:P.rva:::io Finrnvan!P.. Arnnl<lo nac:tM. Cor
rei:] de Rriltn. PPrPira de T.yra, F.~ln~io_ Coimhrn. Ari c:tard10 
Lopl"s. Jnlio de Mr.llo. Natati<.'io C:::imhoim. Luiz S ilvr>ir:i. Mi
guf'I Palmeir~ . .lnão l\fonPzPs. ManoC'l Nohr~. Dr>n•falo .Main, 
J>edro Lago. Or.tavir. l\f:lngah<>ira. T.a11ro Villnc: Bnns. Pir<'s ilc 
Carvalho, rac:lro R~hrllo. l\fario Hf'rml'c:. l1halcHnn de Ac:c:i~. 
Pacheco Mcndc!'!, Arlindo F1·a1?nso. ~t>rtlwa Filho. Arlindo 
f~eone, 1'or011ato J\1orl'iro. l\!rriiz Ro,lr1~. Jloclrignl'S Litmi . E•1-
genio Tonrinl•o. Uhalrln RamnlllP.f P, 01·tnvio 1h R&h:t l\lir:m
t:la. Az11r1~m Fnrlado, ~ir:inor Nas<'imrnlr.. ~nl!P.s Filho. Arrs
tid('.S f'.airP. Norivnl dP. Frl"ita!l . .To<>r~ Tol••nl inr.. M:,.vPclo So
dr~. · 1\fncPdo S:onrf>". ,loãn <i11imnr:\f'!'t, Tht>mi~t.ot'I,..~ '1" :\1-
mPfda, Bnarc"llll' de 1\"nznrl"lh, Fran!.'Í '-'1'0 l\hrl'Ol\dl'~. na11! Fc•r
nnnrf Pi\, Joc.-~ Ah·,..~ .. tnc:I• Gon1:nlvl'1i, l11•rc111:lno Ct>~llr, Augnsro 
de f,ima •• l\11'1'1"1 ino J)r11rnmnnd. Antr.nin rnrloc:. Aml'ri<'n T.n
p<>s, nomes T.ima. T.an<.11lpho de 1\fro~"l'•iir• c:. Antr>rn Hnl1'11·n, 
Frnnci<l.CO nrnC:!':Ont>. J .nmmfni"r (;ndoírl'dn. Fa11~10 F1>rr:l7,, 
Ranl Sá, Fraririeco Paolif'IJO. \\'alcinmirt: rlt> ~'q~Jh:\c>~. Jnvmn 
Gomr,!'t, Vn:r. ri" l\frllo. Honorato .A.IVl'!'t. ~am1lln Prn!l'!'t. Mrllo 
Franco. Jh1nt C:ir?o .. o. Snll~c; ,Jnnior. nnrroc: Po•ntc-n~'º· f~~ar 
Vnrgueirr.. Marr<'ltnn BarrC'ln.. Prttdt>nte cln ~tnrap;: F'11110. El~y 
Chavefl, VP-iirn Mir:mria •. Jo:in d!:' Fari:l. ~:irr~!'.'nio _\'idal. no"r1-
rucs AlVPC: Fill!n. flr>llro 1:º"'ª· M:mo~J V1lh~otm. :\rnnlpho 
Azevedo. Ramos C:iindo, 1'111!0 .Tnymf". Si•v~rnmo 1\f:~r11u ,..~ . 
r.osta Mar(nu•~. Oflcni l\ta<-í1•l. A hdnn ~:i pl r,.la. J>r>rP1ra ele 
OlivPira. C.omPr<'indo R ihn!>. ,Jo!i(} ~impl ir10 • ..\;1!l'11!;ln P""' :ina, 
AlcidP~ Ma:---·11. Nabuc-o de O.ouYêa, Flores e.la Cunha e llarbosa 
Gonçalves (122). 
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· SESSÃO EM i1 DE .JUNIIO DE 1920 

onDE:\[ DO DTA 

o . Sr. Presidente - A lista da porta nccusa a. presença 
de 88 Srs. Deputadcis. · 

Não ha numero para se proceder ás vcl:i~ões da.~ maleri:rs 
que ·se acham , sobre á mesa e das con~laules <la ordem 
do dia. 

Vou levantar a. sessão, cfosignan<1o para amanhã a mesma 
ordem do dia de hoje, isto é : · 

onnEM DO DL:\ 

Votação do parecer n . 48, dP. i919. in.fofarindo r: reque
rimento de Manoel r.oncalves da 8011z~, marinheiro, inva
lido, pP.dinco ser considerado musico d?. 1 • classe (discussão 
unica); · 

Votaçáll dn pro,iP:cto n. 671. ne f919, abrindo o r.rP.dif.o 
-:le 7 : 438$, para p:tf.!;amento de despe~m com a ac.qu isição de 

,. ... mobiliario _ pnra a 2• Preteria Civel (2ª discu~são); 
Vot.ac-ão lln m·njP.cto. n. · !2, de 1920, abrindo o credito 

P-SpPCial de . 2-í :826$660, para paiz:im1m tn a nn. Cnn:>f~nca 
Vianna àa Costa F ranca. Luiza Viana::. c!a Costa F r·anca e 
outras, em virtude de sentenca judir.iaría (2" discussão): 

Votai:-lio rlo pro.iPcto n. 1.3. de 19Zll, abrindo o crcrlito 
P.Spl'.r.ial OI'.' 5 : 323S?32, para -pa:rameoto a D. l\fari.:t d r> Al
meida Martins Costa, em virtude de scntenca judiciaria (2ª 
cliSCUS!lãn) : 

Vn!.arão do prolP.clo n. H . rle rn~o. abrindo o cre.ilito 
e!!pP,r.ial ele ~ :756$330. para pagament~ a José AlvPs rfp l°:l'r
quP.ira Cesar Filho. em virtude de senlenta jutliciaria (2• 
discussãoj ; · 

. Votação do pro.IP.elo n.· 15, de 1!l?O, abrindn n ~ri-dito 
. e!ltpl'eial de 21 :749$1)99. para pa11:amen!n ao r:..-.i11i7. mnni 

cirial do Acrn bacllarcl Durval Caslello Branco (~· rl i sc1.1~sãn ) ; 

Votacl'io do proj P-cto n . fG. de Hl?O ahrin~() n m·l'rfi' n 
de 60 :OOtl!;:. para tf\C?ula1·izar . a P~criplurndin das d<"!fl"1.ns ~nm 
o pa ll"!lmPnto de obras urgentes no In~tilulo Oswnldo Cruz 
í2ª disCU!tSUO) ; 

Vl'f~rão do projecto n . 36'0, dP. Hl1!), npprov11ntin o ntto 
m~ndando t>~P.eurar o r.ontr:H'lll r"lrlir :i•!o 1>m 12 " " ninr~n rlo 
<1~19. Jl'·ll\ 11irflrtnr ln do r.oll t>C?io Mi liln!' de Porto Alegre com 
Joiio Ketger F ." e outt\) (3º disrussão) ; · 

Volacão do rroJer.to n. 69~. rle rn 19. m'lnd'lndo rqui
par11r us m ccanicos navaes aos officiacs marinheiros (iº dis
cussão~ ; 

Vctacão det narecer n. oi, de 1920, rcnce.di>ndo li r. P.nra n., 
Deputarlo nau! Feruanc!P.s para rrprrsr.nlar o Brasil na ,Com
.missão de Reparacõc.s \discussão unicaj; 
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VóUtç:ãr; d.-, 1wo,j1·du 11. :du. d•· lfil9 (ri:dacçiio da 1•1111~11-
da des!nf'ncl~t dn iwn.icL'to n. 1::n f;, d1•tfn!1;-. responsnhili~an
Jo o :\] init-:(Wt da r~tzenda qur· n1·d<ma:· JiagrtnlCDt.I);; ero CC!';
: t.~côrdo com o a l'L :ri rJ :1 lei n. :: .-:! H. d 1'. 'i de j3.nci ro df' ·191~ 
'· di~cu~~ão nspc1:i r1l) : 

Vot::;c:ü11 do prcjcelc1 n .. [)08, d1~ H1t ~>. autorizundc. a. ei'<.;Sâo 
· ;ra.tuH:~ a•) Estado de· Pe1·namlmco àe uma. área. C.c Lerren0 
pa1·a ~ construc· (:ão dos edifido~ do l.'he!';ouro (' da Recebe
doi-ir. cstaduac>s: com parcert· du. Commissão de .Fínanç.a.B, 
l·ont.rn.rio ~10 p1·oj0ct() r· approvaudo 0 ~;/jlf; do ~~P. Prcsidonti' 
da. H1~!l"dhllr·n l\'h!c.- JH'Ojnrt.o ri. :!GO B. r~c~ 1~1s:·· ~rlbl't1ssito 
unicG). 

L1··\·:1n1:i-"1· :i ..;11ssi\o ú.c.: l~J hoi·::is 1: ~· : mi11ut1) . ..: . 

. \.·.~ 1.1 ho1"a .~. pt'O('c•.dr·-sc' ú t·lrnmada. a qu<· l'•:isponcfom os 
~l's. Dur.no J3i'andão, :\rthur· CoUarc·;;; ~\iorc!ra, Ju\·cnn! La
m:irt.in•\ Annibal T-0lcdo, Od.rtcilin th~ Al!lmqucrque, Costa 

. He;;o, Dm·val Porlo. Dionysio H1·nle:,;, Cunha i\laehado, llodri
;.üa·:; ~íacba.J•.1. ;\l~1rinl1 u {]\~ An•!;.·ad1>, Thomaz CaYalcanti. Oso
l'io de Pah·ri. Vi-ctlf•ríco l3m·;,:es. Jnsú "\u;;u:;to. Ose'1.r Soare1'. 
~ iuwãn J.ea 1. C:01·1·f'ia <J r. Hri tt.o. A! exanc!rino d a Hocha. P-e
dr o Corr1~a. Turiano Campcllo .. ·\risla.i-cho Lo11r~. Luiz 1Sil
...-cirn. Hod!'igues Dorin, :\1rinoei Xobrc. (;astrn fle-br>ll{), Leon
l'io Galriio, Torqu~to '.\lord1·a. Elpidio de .\fi~squita, Heit.ór 
dP Souz:J. :--!~ mpaío Conún, ·..'óican01.· ·:'.\ a:-;drncn to, Paulo Frcn
Lin. Salh·~ ~ilho, :\IPnde.;; TaYat•<.". llaul Harro~n. ::'l'n:,h·n.1 d<>· 
J.'r0ila~. L11nFrubc 1· Filho, ,J ost'! <l<~ :\im•a1;:;, V crissi mo d,, Mcllo, 
Tei~cin1 .Hrarn:Hí.,o. ~Pnna FiµunirPdn, :Znrnast.ro Ah·a1·enga, 
.\n\.t}I'O Hoti>lho. 1\!01·0ü·u Brandão, :\fanoel Fu!gcncio, Gari~ 
<..!areia, l'\~1't'<'i1·a. llraga, ,log1·· Itobt>l'to. Ayrr.s da ~ilva, Ol~n.
rio Jlir1to, Lub: Xn.vlr.'t'. .Jofio Pí'rndt.o, Eug·t•nio :\lüll~r. Al
V'.\l'fl Bu.plista .Cnl'lfl:-:. i'r-nnfif•I. .lmiqnim Osn1·in 1' Cnl'lo~ :\ln
x1milian11 (fiO). 

:\br1'--.;1• a se:-:.;-;iifl. 

O Sr. A.nnibal Toledo ' .. ~" S·~crt!tarfo, ~1:i·vi11do d.: 2") 1n·o
r1•dn ú. ll'i!1H'a da :wtn dn :-:•'!"s:iei :mt"'~"dnnt0 a qunl ;>, ~cm 
uh;-:.crva1:t11•,;, ;1 ppr·ov:1d:1. 

O Sr. Presidente -· Pn:;~n~J...l\ ;j lt)lftll'a do exp{~dientr.•. 

O Sr. Juveno.l Lamartine ":!" .':Or:cr('t a:rin, ~f'r1."indo clt• ·f·~· 
pf'n<'c<1•' :í Ji·itnr:1 d'o ~"i::-Hint.<• 

Ufl icfr,,.,: 
Dous do :\Un istf•rio dn F:n:i:-u<l:i, r.le 11 do (·Ol't'erw.~. t1 ~nvinnd<.1 as sr.g·uint1_•s 
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~r.;. .\lembro~ du congt'•.'S~o :\'rtdonal ·- fll~rnettr'.rlu-·. ,,~, 
a B:q}osicâo do Ministro <la. Eu:cno:1 sobrn n neces~iilO•h~ d 1í 
um Cl'edit.o {•spcc}·til d". 3 :65ü~, pnra O\:cor!'(•r ao :11~atn:':íll;, 
<le <liarias rdu.ti~a,'> ;;i.ct ~~:;:erc.ido pm;sado e que são :Je\·1da~ 
ao encarregado ~ cscri\'ão do cxtin~to Quarto Po<õto Fi:::c3l <lo 
Ac're, Goüoú~<lo oc Crrvalcantí lj.n. Cunha YasCQnceJ!o,:.s e Jo~.-~ 
<1uc<le:: Correa Gondím. tenho ·J, hourn. de vos solicít.ar a 
.compctent.1> auto1·iza1,;â.o JJara a -al>C'1·lm-a <lo alluuid1: c1·etlito. 

Hio dn .Jarn:ii-o, H dn jtJnho <le 192L), •98° dn lndc~Jenrl·~:1-. 
da •.· 32" do. Rcpul>lira. -·- Epitado Pcssría. 

81·~. \lembro.:; do Congrcsi>ú Na0iu11iil .... lteml'Llt.:11d~1-\'o:-; 
a ~:s:posição do Minisfro da F.azenü:.i sobrr~ a neccssi<ln<fo <li• 
um credito espec ia! <lc 1 : rnOS958. · par:L occorrer ..:io p.:i.ça
mento <lc jUL'OS de !.!t l1~tra~ <lei Th<.•Souro :"íacional, l'üla.tivo.:. 
ao pcrio<lo ~e 20 <li' março dr- HH9 a :.?ü d·~ l'en•n.,iro findo. 
~ que ~riu dc"·ido!' <l -l'O;;i'~ Pín~." CorrJoYil üa ~ilvrirn, tenh•) 
a honra ck vos solki{.ar a Pom1)ct.0ritr· autoi·iz:.i.1:.Lh> IH.ll'::.t :i 
a.bertura do a.lludido r-re<lilo. 

Rio <lP Janeir<1. lJ de ' Junho <.h· 19:-:u, mr· da lt11h•1Je.1Hkn
_cia 1~ 3.'.?." da fü.•pulJ1i~~a. --- Epi.tacio P('.<;Sô(! . 

. \· Com missão <l•· Fi n il.nç:.i.,;. 

l>o Minislcrío da Viru:'ão +~ Obra;,; !'nblka~ r.1>~ 1 1 do ('t;T·~ 
rente, rrmett+mdD a ~cguiÍlte 

81·i:i. .\leml1l'o . ., do c~ngre~so :-.;aeiona! TtJnho a. 1iow·a 
üu pastiar· ús vos~as mãos a, inclusa expo~içãQ de motives qm· 
mê foj uprcsentacJa pí;lo Ministro da Viât'ão 1~ Obras l>uhlic<l:-;. 
:-;obre a ne<:~ssidad1~ P corwenicncia de i-;1~r 001· \"ÓS. eoncc<lida 
Hlllorização para a ab(!rltu'O. U~ um Cl'Pdito na imporla.ncin. tJ;• 
::o :OOO~, pura u acquisi~ãc d•• um tc1Teno em Sucm·(~pn~rn'i, n•·
t'C'8~mrio ao ub::H.:keinwnto de Hf.,'Un de.-:;tn Capital. 

aio <le Janeiro, 10 de Junho de Hl20, ~HJ'" IÍH flll.li'.pc 1nd1•1t-
du •' ~I!:º da H~>Jrnhtien. t-:rritariú J>cssôo . 

f.';tpos i1:ào d1· molfrcn; 

~r. J•1·1. .. ~irfi.onk t.1a HepulJtica · .. :\ Hepurti1Jw d1· .\6'"tw..o; " 
Obras J>ublkn~ dr~st:i C:.ipital t'stá i;t' uti!izandn, lw long·o:-; 
;i.nno!:i. parn o ~basf(·cimc11tc (.k .facarépnguá, dt· agua~ qur· 
nase<•.m 11. cm'rl'm ('m nm t~nimo eom a áren eh~ 11G.8:Hlm:t.8n. 
11rrUmet~ntf' a pn1·r ic:uln1·1'~. naqndla loenlidade . 

. \ 1 iYI'1~ ut il iz:u;fio d1•ssu t r1·reno pc~Io:,; 1·csµect.ivr;~ pru-
· 'Pl'~elar!u~. importaria (.'?ll grav··~ prejuizo paru v referido abrrs
lt•cimPnto, cm vi1:t.udt~ d:;i dimiu\lil.:iío n pollui{:ão das ngua~. 
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Assim, o direrfor da fü•pariir:ão f1e Aguas e Obrns Publfe:is 
infot·mou a c::::t.-; mini:;lcl'io, em officio n. 822, de 18 de St~
iembro do anno pl'oximo findo, · terem ·os proprictarics pcdi<lo 
pelo ten?no a ímportancia de 20 :000$, ou sejam $171 ·por 
metro quadrado. 

Estudada a ·l>roposfa e verificada a necessidade da acqui+ 
t>kão e couveniencia do prc4,'.0, levo o facto ao vosso conhe
cimento, pedindo-vcs, caso no vosso allo juizo assim o en .. 
1endaeti, a ~ .neccl1sarins provüicncias, junto ao Congresso Na
cional, no sentido da concc:;são de um credilo, na importancia 
ilcima r eferica, que para tanto se torna preciso. 

Ric de Jancro. 10 de jnnho de t!>20 . ..- j. Pirei do Rió . 
-A' Gommissão ele Finan!.:aS. 

Do mesmo miniskrio e· de· igual data, enviando as se
õUinles 

INFORM:\ÇÕES 

Sr. ·: º Secretario da Camara dos Deputados -.. - Com offi
cio n. 6.32, de 19 de nowmbro <lo anno finde, e para o fim de 
vos serem fornecidas mais delalhadas informai,:ócs sobre o 
assurnplo, devolvestes-me a men:::agem e res1l~cl iva cxpusi.,;ão 
de motivos, ar;erca da necessidade de serem eslahclccidas con
cl ii;õtls, mediante as quacs pcssam :)Cr feitas conces~ões · para 
a .exploração tios cabos submarinos e pc1·miltitlos os atcri·a .... 
mento!'3 de cabo~ t.elegraphicos internacionae:! no liUoral. 

Sati ~fa.zcndo á vo,,::ia solicitação, lenhe a honra de 
transmittir-vo1:> cópia da:i informai;õei;i que, em ~r,u officio de 
3i do m ez ultimo, prestou o direclor ~eral dos 'l'P-lcgrapbos e 
a que, de novo, accmpanham aquelks dous cilado~ do
Gumcntos. 

Saudc e fraternidade. - J. Píre1 do Rio. 

Secrcl:rrill '11~ E~tn.do da ·V iaclío e Obras Publicas - Dl· 
rectoria Geral de Expediente - 3ª secção. 

· Rcpartic:ão Geral dos '.relegraphos - Gabinete do Dir&
ctcr Gernl - N. t.35:l. 

Sr. Ministro - Em rclatão ao prOjccln de 1P.i n. 480, de 
mm. da camara dos D1•p11tndos. enviado com outros pnpeis a 
c~rn 1·cparlii.:ão com o officio n. 53 .. Q, de H de ,janeiro ultimo 
cab0-inc informar o St'guinl.e: A1'l. t• - Ni'io pni·ccc con~ 
vcnicnü~ rn~m vantajoso converter cm monopolio puro a Unili<> 
o s~rvi4.:o de comn~1micnciiP.s, no intl'~ior. ôo pai:r:, por meio 
de lmhus lc h>gTaph1ca8 lt~rreMres. sublluvmes ou s11hmarinas, 
porque .l ú. ex is lem ccmpnnhias, como algumns e:'llt'ndo.:s de 
!erro pa1·t i1•ula rc3, •1nc P.xplorum tacs commuuicai;õt~s com 
'\'a11tng1•ni pura o publico e :;cm onm:i pnra o Thcsouro.' Entre 
outi·a~. basla citar as estradas situadas no F.:-;1ado d<• S. Pnulo, 
r_mJ~ '~ muilo redu:dJc o n~.mero de Cl)lncões e.lo Tolcgrapho 
J'\ac1ocal. 
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SESSÃO EM 12 DE; .TUNHO ÓE 10:?0 

A c-:;::ploração do scrví~o lclcgraph ico {errcsl rn, entre nós, 
não 1·1.·mu11<>ru, em gcrnl. o r.apital einprl~{;ado. Allia<.lo. pon\m, 
ao de tnrn:;portm:;, fwl''milte á::; eli-1ra,las de f1.•1To cxplural-o 
c.om lut:1·u, porque l'lla;.; :::fio obrigadas a mn11U!r li11ll<t.:i e lc
ki;n1.phiEtas para seu propi·.io servi1~0. B::;le ~:ysltm~.a lem pcr
uulluJo augn1enlar-se com;ideravclmc'nlc o uunwr·u de csla.
~Õl~s Lelcr;raphicas. De~de que c~lcjam, come ~::;liio, sob a 
Jiicaliza1:ão <lo. (~ovcrno, não lia inconvcnicnle, e sim vanta
gem, cm se manter o que exi:slc. 

O telegro.pho submarino acar1·eta uma séríe de servü:os 
.:ccnssorios e não d is pensa o concm·sc de outras induslrias. 
Enlre olles saliBnlam-se os relalivos t~ fabricuc.;ão e conscr
' ai: ão de cabo:; e <.le navios especi:.ics para o lan~amcnlo e re
paraf::ÕCs dos mesmos. Desde que, nas ccnces::;ões fc ilas ás 
companhias ou emprczas, seja bem uefendido o intcre,t;~é do 
publico e fiscalizado collveuienlemcnte o contro.clo, ha vanta
gem cm pennilt ir que particulares explorem o scrvico lclc
praphico su,bmariuo. 

O art. 3i da Constituição, riC'fininrlo as attrihuicões do 
congres~o. estahrn cm o n. 15 'l=legh•lar sourc o servir,:o dos 
correios. e tcl<'gruphos feueraC'R~. Em vi~la dos lcr·mos da 
CcnstiLuiçii.o, pa1·ece que se permi1le serviço úo correios e 
tel<'graphos não foderacs. Julgo Ilh!~mo que se dt?vem esta
bclncer bagcs para concessões de linha:-; l<'lTCsl rcs ou ~ubma
rinas S<'tn privil<1 gio ou monopolio de C~j'H~1~ic nlguma. de modo 
n mull iplicar o mais po::;siv~I e::ile elemente de ci\'íliia•;ih> 11uo 
(> o telf•grapllo. Nas cl'mcessô~5 feila:o; pura o law:nrrwulo tfos 
cabos submarinos tr.em ,c:i<lo incluiJas quasi LoLla:i U::5 clau
sulas indicadas no p!'ojeclo. 

I 

• Estando apprevadas pPJo Gov<>rno as htriía~ rlas comp:i-
r..l1 ias, qualfllWl' augnwnlo de rtJnl l'ihui1~:\o on impnslo acar-
1·etan\ ncc1·e8cimo de ta1·ifas rm JH'P.juizo d•l pnltlii:o. A re
dtw4,;àO da :.axa terminnl, no ~1·111 ittu dro rr.llrn:ir lai·iras. ~ me
dida ju15la ciuc mnrece uppn.i\·nciio. En!r.e n•h1 a la~a li'rmiuul 
(i dn frs. 0.50 para ~ s~1·v i~o tcl1•i.rrfl ph kn da;:; lt{'JV.1hl icas Ar ... 
grmt irm, t;ruguuy o J>uraguay e de franco~ 1,2õ vai·a todos O! 
out1·os paiie~. 

Saudo o frnlcrnidndc.-· A. Pcnidn, dirf'ctor geral. 
~r. Dr. Jo.sü Pil'cs do Rio, lllini::ilro da Yiac:âo e Obras 

Publicfts. 
Confere, cm 8-0-020. - lldvccio Limoeiro. 1° orricial. 
Vistn, í'm R-G-fl~O. - n. de Fi()UCirt•do, director da sc

c~ãu. - A' quern rei a rcquit1i1.:ão. 

Do nr. Carlos Sampaio,· de 8 <le ' junho rorr<'nfP, cnm
munknndo ha\'er assumido o exercício do cargo· de J>rcfeito 
do Di:';[rlclo Fcàeral. - Inteirada. 

O Sr. Presidente - Eslá finda n lcilura do cxpo~icnto. 
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O Sr. Pereira Leit.o .. ·· :::ir. Pr1~:siàcnt~. pedi a palmTt~ 
:q;cn~~ para ~ül ie il:t 1· d t ~ \". ~;..: . ~u di~ni.~ mandar cncami-
11l1;u· [is Commissües d t' :\lariuha •\ Gne1·ra. ~· de Finan\:.as Hm:.1. 
l1et.içft0 que, po1· nwu iute1·m<'diu . nµr cs1J11t.a t1 major r (> for 
mado do Exe1'c ito :\.nlouio Picdauc de ;\falto:,;. 

Vem a l\Ic.-:::1 ,~. lidu e enviado á:; C1m1mis3ü L·~ <fo ).lar i
.n.ha r· Guf·t•t'a 1· d1 • }'iua ri a;u~ 11 s 1.:i; 11iuic.: 

lJo lent.1~n t1.H,;01·onel An t.on io P ieuaue dt.\ :\!altos, ped i l!d•> 
eonw:q,;crn dt~ tc-m1>0 pal'a mel horia. ,_1r, soldo dr~ r·cfot·mado . 

·o Sr . Norival de Freitas ~ .Sr , Presidente, para ,justi
n~ur um profoctü, que repulu ue. alla l'elevanda. e gl'and1: 
h1tc1 ·c~s 1:H~ 11ul.>lico, eu nw arrogo v direHo dr.· occu-par a at
"t.l'nção tln :Gamara por ::llgun ~ rn(nnenlos. 

Srr,'ttindo ~ orlenta(.'.fto a qu1; venho obedcc<~I H.lo destk t• 
inicio <lo Inf'u m:tndaLo, ~fj'i nno Jes<le j{t ú. Cu.mura. ljue o 
m eu pt'oj L~do i1iio ~nffr1.• <lo p·ce1:.adu orig:inal de augmcnt,ar- a 
de.:;peza . .Ell.-~, ))('ll1 t\O eonf.ra1·1u. vb;u iiwt•nt.lvar a rer.:eila, 
1'.Yitm1tlo -1~ pondo f·.ol..Jro a u m mal que vem i:;c pl'Upaganfü1 
-desde muilu 1• qu n ,.speru eo•rn u rneu projeel.o :;ej a cv itndo 
n impedido -1. IP uma Vl'Z , s~n· imit• pnio nw nos como lembrunça , 
{.:Orno providcuc.i·a tt ser lumada pelo · COU<='l'C'--:;::;o Naeiona l, afim 
de sanar csln mal 11ut~ tanto P1'f.',Íudica Hu publieo ~m geral. 

.I<;' ~<.~bicio que lod::i s a~ r~ornp:rnhias fornrJcüdo.ras dc> fo1·
ça, Ioz n ener~i~1. •.•lc., l)clo;-; ~cus cuutrado:;, e vara garau
t.ia do fornec•.Ítu('lllí'I l\U ~'.:l ::(I Uü 1\[U} pagamcut<J , exig·em dC-· 
po:;Hos d ett:rmiuauo". 'l'oJ;,ivia sv uurníttem q u·e m::8e~ <lcpo
. .., ;to::: sejam foilo~ m 1.•dia11f.t\ eam:füi Nu . dinheiro, c1ue nf~) 
rfmO~'mlo .iurn. a \f_! Urn ).HH':.t 1> consurn iLlut•, eon col'l'c'm enlrn
tanto, 1HHlll qU<! as f'·í1 1p1·1:1.·a K uuin. 'Vt!í: d<! posse 4-sfws dc
pos ilu.~ . ~H1fi1·am com 11 1.li11hdr11 alh1~ io, lu t:1·os formidawih. 
ll(ll'(JlW fot•mida\'(d t'• :l Cftlíl Ili Í :l. r>mprc~ga1.la llllS l' Pl'Pl'ÍUO."i dr
j.10!1.Íl o~. l ' Hle1•11~\ qu~ ~rw indPYidu:-: !H.>r qu•· sãu rn•i11ndm:· d a• 
.Uinlif.'iru (fll<.' 1tf1u lh t.:~ pl~t 'lP1 we . 

~ i 11 i:oni;t'l•s'-i • ;q1 pro\'a1· 1_1 nwu. pt•u,it-1•1 fl ·~ 1 ili UJir{t , ~ ~;;, • 
rna!. 1'az1.·rnlo <~Olll qw'. ~em ph.,judk:w ~t.;; <'OlllJH•uhi as . l-::cjam 
.lwnf'l'k ia1hi,; 11tlo ;;ú 11 ~lcpo~ita\lh• 1'. 0mo all· as l' rmdas ~fo 1)ai ·r.. 
E f': · ~:-- 1" o 1\wt1 obj e1:t.ivo ~w subnwtf.e r á consider:.11,:úo ela C:i 
rnara ,, J'l'llj<'do qtti• L'~t 1rn .iu ~ tifi<':tnd n 1>m 1·n..p irl :i !-: pnlavrr:i~ . 
(/,11 . : 

,rüin:-:idrrand1• r1w~. ;1~ · · 111pr·t~7. n 'i 1 :~1.ah;,·IPdda:-: u 11 
Hrn .~ il. ". l'lll f:!P-l'a l. a i:' Iorn!"r.r•cltWas rl 0 J uz. l'o t•c:a. ga,:. 
, ., , .•. q u 1" 1101· fon:a d1.· :->PUS r,rmt.raclo:-: 1 eem o <l i1·t>i l{) 
d1• ·f'Xii.:·h: \111 t ·r>n!ribninlr.• umii ,:ar:m'tia <.Ju<" a:-: v1.i
:1h: t111 :~. col.Je1·lo d P f•vc•nf uau.s !H'(~jt1izo~ nu caso 
de rúo pag-amr.nt n <lí' :-;f)U8 1'orm•c.im1:nlo8. não aJmit.
~'~m <'·~!St~s depo~ito;.: sinün l'm <linh eiro. qiw não vrnc1.· 
J\.WO al~urn : · 
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\ 

Considerando <iue essa c:x,igencia redunda em van
tagem uni.namente par.a as empre.z.as 1•ornecedoras, sem 
que a Nação ou o cont.t"ibuinte a.ufir·a vantagem qual
quer de:>$eS depositos; 

Consíderando ainda que a somma repr-escntada. 
por aque.Jlas garantias ou deposítos attinge a dezenas 
de milhares <le cont.os de réis, e que o juro, mesmo 
modico, calculado sobre aquella soruma, redundaria 
annualmente em uma regular fortuna qu·e ficaria no 
:paiz. 

O Congresso. Nacional cfecreta. : 
Art. 1.º Füoa. o I»o<ler Exec"ütivo autorizado a fa-

7..er uma emissão de 100.000 :000$ em apoiices popu-. 
lares, a-0 portador, ao pai-, dos valores de 20$, .50$ e 
1i010$, cada. uma e ao juro de 4 % ao anno. 

A' .primeira vista parece exagerada a importanci:i da 
emissão lembrada, mas d'eterminando-a quiz em todo ca;;;o 
fugil' tão s'5mente á fataUdade. <la lei economica da offeda 
e da procura isto é, que a cotaição da Bolsa sofrendo v">cilla
ções sobre os ·preços desses títulos, não augmentas'3em o 
"alor nominal desses títulos que seria prejudicial ao fim 
collimado. · 

Assim, com uma grande emissão, nunca poderão sot'frer 
cbsa depreciação, de modo que; por força da grande quanti
da<.i~ da offerta não poderá <limi.auir nunca o valor da 
emissão: 

«Art. 2. • As emprezas estabeiecidas no Brasil qua 
por força de seus contractos exigir em essas · gat·antias 
ou deposit.os, serão ob1' igadas a acceitar aquelles titu
lo::; em garantia de seu:i forncúmontos.:z>. 

Como vê a Camara, ~embro uma emissão de apolices noa 
dllros de.> 4%, juros que serão auferidos pelos consumidores, 
que at.é ago.-a não t inham um real do p roduc~o do capital 
df!positado, e que r0.durnfariam tambcm em beneficio do Es
tado, em 1 % da tiifferenca das duus emis:;ões; fóra este lu• 
cro, a grande di ffcrenca que haverá e que o Governo far-á. · 
com o resgate nor occasião da emissão desses novos titulo& 
~mggeridos pelo· projecto. 

Penso que asi:'im o Cong!'esso Nacional terá feito uma 
::;rande obra, evitando que para fóra do paiz se escoom pro
ductos de renda do fünhoiro alheio, evitando a.inda. que per
tnaneca essa situação. anomala, que não se explica nem Be 
.iustifil'.a peran~c a l't!í. 

Cont.rri o nir'u prolr>0 f.o, ao <Hie tnP. p~rer.A, .c;ó SI' mo afi-· 
p:nra o arl'.',1nic~nfr• de f'..:f:ir ~\1 1 P.itn a a!tera<:ão na Bolsa o 
preçn rfr> <:i"~·- tib :los .P '.:la ~otai,:ãu ua prai;a • 

..,_ V4l• ,U ' a 
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Isso, cnlt'eluulo. J'icat·á entregue á conipeLencia dq~ meus 
illusti·es cnllega~, lanio nrni;,; quanto procurni rcrnemar! ~u 
<le certo afastai·, e!Sse inconvcuiente, fazendo uma cm1ss:w 
larga, ampla, pm•a que .possa fugir á. fatalidade a. que me re 
feri. 

Tenho <lito. (Jfuíto bem; rn.uíto bem,.) 
Vem á Mesa e é li<lo o seguinte 

PROJECTO 

Considern.n<lo que as emprezas estabelecidas no Braiül, e. 
em geral, as fornecedoras .cJe luz, forca, gaz, etc ., que por 
torça de seus contractos tecm o direito de exigir do con tr i
buinte uma garantia que as ponham a (lOberto de eventuaes 
prejuizos no caso do não pag<imento de seu:> fornecimentos, 
não admittem es$eS deposiLos sinão em dinheiro, que não 
vence juro algum; 

Considerando que essa exigencia redunda. em vantagem 
unica para as emprezas fornecedoras, sem que a Nação ou 
o contribuinte aufira vantagem qualquer desses <lepositos; 

Considerando ain<la que a somma represen~tada p o1· 
a4uellas garantias ou depositos attinge a dezenas de milha
rc& de contos ,de réis, e que um ju1·0, mesmo modico, cal
cula-do sobre aquella somma, redundaria annualmente em 
urna reg'ular fortuna que ficaria no paiz. 

O Congresso Nacional doorei,a: 
Al't. 1. º Fica o Poder Executivo autorizado a fazer uma 

emissão de cem mil contos de réis em apoiices populares, ao 
portador, ao par, dos valores de 20$, 50$ e 100$ cada -:.lma 
e ao juro de 4% ao anno. · 

Art. 2. º As em prezas estabelecidas no Brasil que r,or 
força de seus contractos exigirem e.ssas gar antiac; ou depo-
8itos, serão obrigados a acceitar uquclles Utulos cm garantia 
<:!e seus fornecimentos . 

Art. 3. º O pro-dueto liquido desta emissão será destinado 
exclusivamente ao resgate imme.diato das af)tua~s apolir,r;s da 
divida publica do juro de 5%. 

Art. 4. º O Executivo providenciará µ:u·a. a regulameu~ 
facão da prcsent.e lei. 

Art. 5.º Revogam-se as disposiçüe.s cm contrario. 
Sala das sessões, 12 de junho de 1020. - Norival Soarc.~ 

df Freitas. 

O Sr. Presidente - O projccto fica ~301Jre a mesa até 
ulterior deliberação . 

Não ha mais oradores inscriptos. 
Si mais nc:m11t1m dos Srs. Depnta<lo.s quer usar da pala

vra na hor a dcstinruda o.o expediente, vao-sP- pa$sar á ord.em 
do dia. (Pau.sa.) · 
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Compareoem mais os Srs. Andrade Bezerra, Antonio 
l\'o1;ucira, Souza Castro, Abel Chermont, .José Barreto, Agrip
píno Azevedo, Pires Rebcllo, Armando Burlamaqui, De.o<l.ato 
.Maia, Alfredo Ruy, José Maria, Raul Alves, Leão Velloso, José 
Alves, Ribeiro Junqueira, Emilio Jardim, José Bonifacio, Jo
:i!r10 de Araujo, gdgardo da Cunha. Cincinalo Braga, Barros 
I'cntcado, Manoel ViHaboim, Pereira Leite e Marçal Escobar 
(~4) • . 

Dobcam de cômparecer os SI's. Feli:x: Pacheco, Epbigenio 
<le Salles, Monteiro de Souza, Justiniano de Serpa, J3ep.to Mi
ramla, Chermont de Miranda, Prado Lopes, Herculano Parga, 
Luiz DomingiJcs, João Cabral, Hermino Barroso, Mor.eira da 
llocha, Thomaz Rodrigues, Vicente Saboya, Thomaz Accioly. 
Ildefonso Albano, Alberto Maranhão, Affonso Barata, Cunha. 
Lima, Solon de Lucena, João Elysio, Balthazar Pereira, Gon
:t.<Jga. J\faranhão, Antonio Vicent13, Eduardo Tavares, Gervasio 
Fioruvante. Arnaldo Bastos, Pereil'a de Lyra, Estacio Coim-
1wa, Au8tl'Ógesilo, Julio de Mello, Natalício Qamboim, Alfredo 
dr~ Maya, Miguel Palmeira, l\fondonça Martins, j"oão Mene
;t.f'~, Pedro Lago, Octavio Mangabeira, Lauro Villas lloas, 
1Pires de Carvalho, Mario Hermes, Ubaldino de Assi$, Pa
checo l.\fendes, Arlíndo Fragoso, João ilfangabeira, Seabra Fi
lho, Arlindo Leone, Mnniz Sodré, Rodrigues Lima, Eugenio 
Tourinho., Manoel Monjardim, Ubaldo Ramalhete, Antonio 
.Ag'uirre, Octavio da Rvcha Miranda, Azurém Furtado, Aris
tiCles {:aíre, Vicente P.iragibe, José ·rolentino, Azevedo Sodré, 
Macedo Soares, Manoel Reis, João Guimarães, Themistoa1es 
ele Almeida, Búarque de Nazareth, Ramiro Braga, Francisco 
Marcoudes, Raul Fernandes. Mario de Paula) Maurícia. de 
J~acerda, .José Gonçalves, Herculano Cesar, Augusto de Lima, 
Albertino Drummond, Matta Machado, Silveira Brum, Fran
cisco Valladares, Antonio Carlos, Americo I .. ope~, · Gomes 
Lima, Lnrtdulpho de Magalhães, Francisco Bressane, Lamou
xiier Goclofredo. Fausto F~rraz, Raul . Sá, Francisco Paoliello, 
"r-a1-ãomirn d1~ fylagalhãf:s, Jayme Gomes, Alaor Prata, Vaz do 
I\1ello. Honorato Alves, Camillo Prates, Mcllo Franco, Raul 
Cardoso. Saltes Junior, Alberto SaI:"mcnto, Cesar Vergueiro, 
1\1 arcol ino Baneto, Prudente de l\ioracs F•Hl10, Eloy Chaves, 
Veiga Miranda, Palmeira Rípper, .José J,obo, João de Faria, 
~nnqrnio Vidai. Rodrigues Alves ]'ilho, Pedro Costa, Arnol
pl10 .. \zcvecJn, Rnmos 'Caiado, Tullo Jayme, Severíano Mar-
11t11:s. Cosla Marques, Ottoni Maoiel, I,uiz Bartholomeu. Abdan 
Hapti:st.a, Pereira dP. Oliveira, Ce!:'So Bayma, Gumercindll 
n i h:.t!-i, l~val'isto Amaral, João Símplicio; Augusto 'Pestana Al
c iti('8 J\Jnyu. Nuhuco de Gouvêa, Flores da Cunha, Octa.vio 
Hodw., Dornjngos Mascarenhas e Barbosa Gonçalves {126). 

O ~r. Presidente ·-· A lista da porta aoousa a presar.e-a 
th~ S·'r Srs. f>l'putudos. 

Não ha mimr:ro para·so proceder ás .votações das materias 
que se acham ::;obre :\mesa e das consta~tes d' o.~ do .dia. 
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. Vou .ievantar a sessão, des.ignand,o para segunda-feil"a, 
14 do corrente, a seguinte . . · . 

Votação do parecer n. 48, de f9t9, indeferindo .o reque
rimento de Manoel Gon1talves de S<Juza, marinheiro, · inva,
Jido, petlindo ser con~iderado musico de 1• clàsse (discussão 
unica); · · f . · · · · 

Yotacão do projectQ' n .. ·67t , ..de 1919, . abrin(,l~ . g .. c~edito 
de 7 :438$, para. pagamento ·de despeza com a aeqms-1çao de : 
mobiliario . para · a 2· Pretoria Civel (2• disc'ussãc;>) ; .. 

Votação ·do projecto ri ~ · 12, de 1920, abrindo o crédito e~
pecial de · 24:826$660; · para pagamento ã DD . . Constança 
Vianna da Costa França, Luiza Vianna da Costa Franca. e 
outras, em virtude de sentença judiciarfa (2ª diseu~ão); 

VotaQãÔ -do proj e~to n. 13, de i 920, abri:o.do o credito . es .. . 
pecial. ·de - 5 :323$232t ·· paM pagamento a D. · Maria de Al
meida Martin& Costa; em · virtude . de sentenca judiciaria :(2": 

· discussão)'; . . · . · . . . · . 
, Votação do ·. projecto .n. t4; de .. 1920, abrindo . o ~redito 

{)Special . de so·:756$330, para .pagamento a · José Alves de · Cer~ 
q~eira _'Ce~ar Filho, em vii'tU;~e d~ s~nte1:.1ça, judiei~i:ía.' (2~· 
d1scussao) , . . , ·. - . · - . . . . .. . . . _ . _ .. ...-

Votação do pr.OjeétO ri; 15, de 1~.20,_ abrindo o ore9ito eS• 
. pecial de 21 :7 49$9-99, ·para ·pagamento ao ex-Juiz · municipal 

· do ACte baehar·et Durval Gastsllo Branco (2• discussão); · -· 
Votacão do.- projectO n. 16, d~ 1920; ~rindoc Õ credito de . 

60 : ooo~. para regulariz~ a escripturacão. das despezas com o 
pagamento de ooras ·urgentes nc» Instituto Oswaldo cruz (2ª 
discussão); · . · . ·~ . . · . . 

Yotacão do. projecto n. 360, de UH9, approvando. o a~ 
mandando executar: o contracto celebrado em i2 -de marco ·de 
1919, pela directol'ia do CoUegio Militar de PortO Alegre·~ 
João Kctger F. • e outro (3• dis~us&ão~ .; _ . · · .. 

Vot.ncão do projooto · n. 698. de 1919, nuindaildo equl
p~rar os mccnnicos navaes aos of!iciaes marinheiros u• dis
cussão); 
. Votação do parecer _n. 4, de t920, eon~dendo licenlj.a ao 

l)•iputa.do Raul l<'ernandes para representar o Brasil na Com-
. ilnissão de Reparai;-Oes {dieeussrt.o unica); · . 

· Votação do project.o n. Si.O, ·de · 191!> (red~ão 't14. 
emenda destacada do projecto n. 120 B, de 191.9), responsabi
lifando· o Míniatro da Fazenda que ordenar pagamentos em . 
oosaccôrdo com o nrt. 37 d& lei n. 2.5U, de 4 de janeiro dQ 
1912 -(discussão espeeial); · · · 
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. . Vomcão. d~ . projecto ~-. 508, de 19t9, autorizando a ces.são .. ·· 
gratuita. ao Estado de Perna1DbUcQ de· uma.' área de. terreno 
para a construcção dos . edif.ic_ios do The;Souro e.-~ª ~~ceJ:>e
doria estaduaes; com p~recer da pomm1ssão de Fmanças, 
c.ontr.ario ao . projecto e approvando Õ veto do Sr.. Presidente 
da Republica (vide :Projecto .n. 250 B, de i9i8) (discussão 
unica); ~ - · · . · 

Diacussão unica do .Parecer _n. 5, de f920,· mandando ar· 
cbivar a mt'}n.sagem do Sr~ Presidenté da · Republica, . expondo 
as razões que determinaram a falta de cõmprimento, · na é-poca 
apropr,jada, do preceito do art. 1º do ·ttecretó legislativ6 nu.-
mero 2 . 51t," de 20 de dezembro de f9H; · . .. 

1• ... disoussão do projecto n .. 5 A, de . 1920, estabelecendo 
uma segtinda · época de .eiames dw preparatorios, · e dando 
outra<r providencias, com .parecer e emendas da Commissão de·. Inst_rucÇão PubJiea. · · · · · ., ·· · · · · · · · · ·· 

L"évant.a-se a ~essíio ás i3 hora.s e 30 minufos; 

, . . 

" 32~ SESS.tO, :E;M f4 DE JUNHO DE ;1920 

.. PREstO~NcI,\ . ~o · sn. BUEN~ BRÁNDÃ_o, ,PRESIDENTE 

. · · · A's i3 horas : proce<Ie .. se â chamada, "a que respondem os . 
!rs... . Bu1mo .. Brandão,. Juvenal.. Lamartine, Octacilio .. '<le. ·.Al,;. . 
buqµ.erque, · Ephigen~o de.- Salle~ Co~ta· . Rego, .Dorv'al · Porto, 
Antonio Nogueir3, Dionysio Bentes, . ·. Abel · Chermont, · Her~· · · 
culano · Parga, ·José .Barreto, Rodrigues ~ .Machado, Armando 
Burlamaqui, Marinho de Andrade; Vicente Saboya, T-homaz 
Cavalcanti~ Osorio. de Paiva, .. Frederico ,J3orges, Cunha. Lima, 
Simeão . ~eal, Alexa11drino · ~a Rocha, ~ustreg~silo, Pedro ~or-· 
rêa, Tur1ano Campello; Ar1starcho Lopes, Luiz. Silveira, Men
donça Martins, João Menezes, Rodrigues Doria-, Manoel Nobre, 
Leoncio Galrão, José 1'{aria, .Rodrigues Lima, : Manoel . .Mon-·· 
jardim, Antonio Aguirre, Samtfaio Corrêa, Mendes · Tavares, 
Raul Bar~oso, . Mnrio de· Paula, Maurício de Lacerda, · Teixeira 
Brandão, José Alves,· Augusto da · Lima,_ Matta Machado, Sil
veira Brum, Americ~ Lopes. senna Figueiredo, Landulpbo· de · 
Ma~l•. . d; Odilon de Andrade, Zóroastro Alvarenga, Francisco 
Bressan~, Mol'eira Brandão, Raul Sã, Honorato Alves, Manoel · 
Fulgenció, . Edgardo d8 ·Cunha, ··Carlos Garcia, Ferreira· ~ra~ 
Cincinato Braga, José Roberto, Barros-· Penteado, CarlQs de 
Campos, Ayres da · Silva, · Otegario ·Pinto, Luiz Xavier, · Jóio 
Pernetta, · Eugen_ío Mütler, Goinercíndo Ribas, Oetavio Ro
cha, Barbosa Goncalves, Joaquim Osorío e . carlos · Maximi--
Hano (72) : ; · 

Abre-se a aessflo • . 
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,·.. O Sr. õdtacilio d~ Aibuquéréiue (4º Secretario, servindo 
dl/,.~J..Ji1•qce<J'e' a· I_e·itt.;ra. <la tlcta .da. sessão âuteFior, a qual é, 
s~m ·O'b8ervaçõ·es, approvada. · . . . \ 

O· Sr.· Presidente - Passa-se á leitura do. expe.diente. -

. ·.. O .sr~ Juvenal t.amarline (241 Secretario, servindo dé. 1°: 
pràéêde. á leitura: do seguínte .. 

. EXPEDIENTE 

·of!idios: 
Do Sr. fº Seoretafiô do Seriado, de 1.2.'dl) oorrent.e~ co:m

municando que aquella. Casa do Congresso Nacional adaptou 
e nessa dat.a enviou á: sanooão as. seguintes proposicõeS' desta 
Ca.mara: 

Autorizando a abertura do credito .especial de 78 :842$649, 
para pagamento de despezas com a expedicão de · carteiraii 
cleitoraes; . , . · · 

Reconhecendo de utilidade publica o Instituto Commer-
cial Míneiro j . . . . . · · : · . 

Autori.Zándo ~ Governo a . f ornêcer, por emprestimo, o 
fardamentó necessario aos reservistas que se ineorporarem ás 
manobriià navaês.o . . . . . ' 

Do mesmó ·sênbor, ede igual data, envian~o o projecto do 
Sciriâdo . ràcohlieéérido· de utilidáde publica· á · Sociedade· Bra..,. 
S,ilei~~. ~~. A:utot~s !flieá.trá~.s, cciro séd.e . no Rio de Janeiro. -. 
A' Comm1ssão u~ Constitu.1Ção e Justi~a. . · 

Po tíi~smo sénhor, .de· igl:tal i;!ata, comtininicando que o 
Sénádo, em, sMélo' .de 8 do .eorr~n:te. mez, não deu assenti.:. 
mehto l!S sesutntes praposiçõ~s desta. Camara ! . 
... _. .~~Dr!àtiizáncfo, o quadro de ofi'jciaes veterinarios . do 
Exercitei; · . · · · • · · · · ·· ·. · · 
.. . . ~µ tori.zandó a . éoneessão de um anno de licença·· . ao 

m1ll'obreiro de 2• classe da ELtrada de Ferro Central do 'Bra-
sil Aijtó~io Guedes; . . · · 
... C:oneedendo dous anos de licenca a D. Ma.ria Carolina de 
Souzª· .Ribeiro, ~ncarregada da sala das senhoras da estação 
Ceatt~l _da Estráda de. FPrro Centra! do Brasil. 

Intf~lrada. Ao srehivo. 
, Do mcRmo senhor, de igual data. eommunicando que o 
Senado, em sessão de J3 do corrente; deixou de manter a re
SC!lU_f}iio, do Congre!!ISO Nacional, a que o Sr. Presid~nte da 
Repubhoa ne·gára. f:ancc;ão, mandando incorporar á tabella . O 
-. PP.ssoal Permanente - . diversos funccionarios da Imprensa 
Nar.ional e do Diario Official ........ Inteirada. Ao archivo. 

Do Ministerio da Guerra, de 12 do corrente. enviando o 
requerimento do general de divisão graduado reformado OU-
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vario ·de Deus Vleir~, reservista de .1 ª classe, pedindo estabe
lacer-:-se . nó Exercito· uma mutualidade militar·. - A' Com-. 
mi.ssã~ de Marin~a e -_~uerr~. ·. · . ·· / . 

~ao, success1:vamem.e, lidos e ficam sobre a mesa, até 
. ulterior delibera.cão, quatro projectos dos Srs. Maut~iciô .de 
.. Lacerda. Azurém Furtaclo, Celso Bayma e Augusto de ~ima. 

São successivamente lidos e vão a imprimir os seguintes . 

N. 28 - . 1920 

Considera vidído e legal o reconhecimento . de poderes dos, 
Srs. Nestor.· Gomes e J(J04 de l)eus .Rodriaue.s NPtto, CtWH?. 
Pi•esid~nte e Vice-Pres~ente, respecti'l)amefl,t~·. do fJstado 
do Es:pirito Santo; ço~ as 4er.larações de ·voto dos Sr~. 
~osé Barreto e Ve.rissimo de. M ello'. · . . 
«Pelo decrêto n. 14.191, de 21 õe maio proxim.o· fÍl.ldO, 

o Sr. Presidente da Republfoa. ' tendo em vista os f:lct.>s qü·e 
expoz ào Congresso Nacion~r. em· sua· mensagem de . ·zs do re
fe~id-0 inez; resolveu ,«iritervirl> no l!)stado do J·~spü·ito ·Santo, 
afim de man,ter a ordem publica, a.té · que o Congresso Na
~iona:l, . d,e. accõrpo· com ·o · aft~ ~·. IJ.. · 2, 'da Constituição, resta..:. 
bele~ alh a fórma. republicana, que se acha de .facto sul:Jver..,. 
,tid~, e d.eclare qq:al o ·presjdente legitimo, efl!Mtivo ou .inte-
1'.inp; 49 me~mo .~t.&40 !~· · · · . .. . ··· · · . . 
. . .. . : Em: datá.de· 30 do ·Jritismo mez .de maio· findo ·· o Sr-" Prc.- '. 
sid~lite da: :,Camara dos· Peptitado8 . . rec&beu ·e . encaminhou .. a 
esf,a ComD)issão "«> · ~gui:qte telegràmm:a : · · · ' . ·. . . 

. . - . 
1
cNa mi-nlia qua,Hd8.de· de . Presi<lentà . do -.Estudo do · F~Pi:-· 

·rito' Santo, eleito, . reconhecido e empossado na f1irn1a .da lei. 
compreh&ndendo a necessidade de um -uvre · exP.me de ·pode-

-res· ·em bem do reatabel·ecimento constitucional dás altas tun..., 
c~ões que exerco; tenho. a honra ode solicitar de v-. Ex..· a in
tervenç~o '. federaJ no.s :precisos: termo~ do ~rtigo . sexto, nu
mero· dous. da Const1tmoão da 'Republica. Estou ·· em. que~ as-::
sim prooeden<lo, comprehen<lerá ·V. Ex. ·o escrupuJo com que 
me subordino á necessidade imperiosa de . aoll~a.r esta unj
d~~ da ~deracão · ~rasileirs · ao · abrigo .de . quae~9u~r .duvi·.· 
das,. quanto á sua v1<ta, . dentro da ordem constituc10.1U).l, e · á 
atti~u<le . Q,ue · convém . a m.irl),• como -seü Presidente,. nas ·rela
ções off1c1aes que careco de: conservar .e manter .com n ·Uo
.verno Federal. Attenoios-a~ . sauda.cões • . -- Nesto'I' Gomes, 
PresldeD;te . do Estado do · Espírito · Santo.> · 

Na · sesdo legistnti'va .ae 1910, o 'Relator -'deste par~oer, 
discutindo p projeeto n . . 19, do Sena~o. que reconheceu como 
legitíma ·a Assemhléa LegUrlativa dó Estado·· do· Rio .de Ja-

. neiro, oujae sessões prepa."'Storias foram presididn-s pP.Io Dr. 
Joaquim Mariano Alves .. costa,· teve ensejo de •declarar. .a · sua 
desautQrizEld:i ópinfão scerca do texto do artigo i;exf o da 
Constituivão Feâernl, cuja eomprehensão e alcance se vem 
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debaléndci ba quasi tr\nta· annos, -em todos os càsos de inter
venc!io. ~ostos e~ !óco, sPm 9ue, entret.a.nt.o, .~ ,tenha ·con-. 

·· segu1do f1XaI"-llle a mterpretacao na fórma deflmbva· de uma 
lJ>.i orgànic.a. consoante o disP.osto no art. 34, n. 34, da Con
i.-tituição. Federal •. que attr1b~e ao Congre~o Na"ional . a 
Competencia privatfva. para decretar as leis o~nicas ne
oessarias" á execucão compl~ta da mesma Constituu;ão. 

Esta Commi~são. tendo. de pronuneiâr..,~e em Hll6. sob~~e 
.outr.o caso de intervencão. neáse me.c;mo Estado ·do J<}~pirito 
Santo, assignou quasi unanimemente o brilhante parecer 
do Sr. Arnolpho Azevedo, no qual foi defendida e .. ~u~tent3•:Ja 
a Qpinião que expeooi em 1910, - ao çliscutir a int."'rvencão 
nf' Estado do Rio de Janeiro .- acerca do sl'ntid > em que 
cjeve ser entendido d numero 2• do art. 6° da Com1tituicão , 
1·.,-0eraJ. Nesse numero "do artlgo citado, o ·1egisfüdcir consti
tuinte instituiu como-uma da$. t\-Xcepções ao princi[lio g-e!".õl 
da não intervenção do ·Governo Feder.ai' em 11e·~N.Jios. pecuUa
l'es do Estado, 9 ~a.ao de ser necesasrio cmanter a f órina ·-re..: 
püblicana federativa> em algum delles, o:iu.le · tal ·· f órma ·te-
nha sido· abolida ou subvertida. ··. · · · · 

.. ~E~sec.aso·é daqu~lles .. em que a interven~o póde·~er re
solvida de mot"!t .J»>oprio· pelo. Governo ~ederal~ isto é, .inde~
dente da ·recn11sicio. dos i;Jovernos· locaes dos ·Estados em ,(Jue 
occorrer aqueUa .pertuiitação d'e tão excepcional gravidade. 
. . Reconhcoomo·s, qu_e,. pela interpretaçã:o mats seguida no 
Oongr.esso :Federal, ·nos differentes casos em que nelle se tem. 
di~cutido a ·questão da intervenção. as perturbações da ·ordem 
.constitn<'ional nos. Estados, ~orno; por exemplo, 8.s dupUeatas 
de rirei:;identes. ou governadores, e . as de asse:mDiéas · 1egis1ati,;, 
vas. silo facto.s que · autol'izam. a: intervenção. para manter a 

. rõrma rP.pubUçana r_ ederativa, e portanto. a autoriza_ m iridepen,;, . 
dente da rectu1sição dos Governos looaes :do Estado ou~Estados· 
conn81Jl'ados. · . · · · . . . . . ·-. - ·· . · ·. · - . 

. Estamos. ·porém; convençidos de que, com melhor refie ... 
xão e com a experienoi41 que. se .'irâ colhendo, . aos poucos, · dos ~ 
factos politieo!!; se ,generalizará-. a oninião de que aquellas per-· 
t urbaç~es oonstitucionaes nas :1mtitUiçGes politioaa loc~a doa. 
Estados autOrizam á intervenolõ'do Governo Federal, não :i:Mlra 
mânter a fórma republicana federativa!. mas para r.esta1)ele .. 
cer a ordem e a .tranquilidâdê nos Estaaoe. · · . · · 

A tõrma republicana . fe$rativa é a fórm& · de Governo . 
, da União e não a·. dos Estados, ..;;;._.tanto que o art •. 90 . § ·4°, da 
. Constituição :Federal prohil>'& que. nos projeotos . de reforma 
oonatituotonal, sejam admitttdos c.omo obJ ectos dt dellberaoão 
oe qu.e torem tendentes· a-ibollr a. fórma republloana fedéra· . . tiva. · · ' ' · · · , 

· O· caso de intervenolo federal auto:ri1aclo pelo n. 2 do 
:- · art. 6D, da Constltulolo, isto á, l)&ra manter a fórma ~epubU

cana féderativa, é um caso ·de ·legitima ·defesa 111ooiclnal contra 
algum attentado á fórma QU.e a .eonstituieão Federal instituiu 
para· a fürpublica e não de prqteecão á fórroa de g0vern· que 
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... · · SEss.~o .-EÚ i-4. ··DE 
1 

JUNlro·· DE 1920 
, ' 

a. Constituicã-0 'de cada Estado tiver ·in.'ltit,uido Jlt\l'a o seu .re-~ 
· gímen politico autonomico ~· . •. . . · · 

· São palavras nossas proferidas na sessão· d~ 23 de setem-
bro de 19!0. · · ~ . · -. · .. - . 

· A Cor1stituição americana, garantindo, _na secção · quarta; 
.· do seu- artigo quarto, a todõs os Estados uma fórma republi-' 

cana de ·Governo, pro.tese-os ao ·mesmo tempo: ·a) cont:ra. qual ... · 
quel'. invasão; b) oontra qualqueI' .""'.iolencia domestica, a. pe
dido da Legislatura, ou do Executivo, se a Legislatura. não pu-
der ser convocada. · · 

·· · .. · A, ~l,a.usula pr~ei~ da pr~teccão instituida pelo· ci.~do 
d1spos1bvo da.· Constitmçao ;;r.mer1c;ma - ,pro.teccão .. contra. in-

. V:asão · -. coincide com .o dispositivo. do n. 1-· do · art. ·· 6º da 
nossa· Constituição: 4:para repellir im•asão estraingeira, ou de um 
.E·stadro .. ·em . outro >. · . . · · ·. · . · 

.. A segunda cla.usuia do mencionado dispositivo da eonsti-
·tuição americana.-· protecção contra viólencia domestica .;.... . 
deve. ser a mesma do à.H. 6°, n. · 3 da nossa: Constitui~. -
para restabelecer ·a or.dem e a. tranq'1illidade nos Estadb1J1.,-" 
send-0 que tanto a iConstitui~ão ®s Estados ~Enídos. da Ameri
ca do Norte, como a· nossa, e.;igel:z:t.Jleste segundo ·caso a re;.. 
qilisicão do :Executivo ou do Legislativo.local. ·' · 

Si, esse.i-· .casos ·de yiolencia :domestica pud~ssem autori
zar a intervencão para manter a fórma. republica:na f ~derativa, 

. ter-s~-hia que a. .Consti fuicão Brasileira seria inteiramente re-
4:undante DO men~foiiado art .. 6º' por bavêr, ~reado dous 'dis~ 
positivos ......:. os· dos ns. 2 e 3 ...-: para regular a. mesm8; bypo .. 
these~ · · · · · · .· · · .. ·· .· · ·· .· ., · ... ·· 
. :--A -~ordén) .-de que falla o teXfu· do n~ 3· citado nio.·pódo 

., ·ser sómente a'-Ordem m;.at.erial~. nias tambem, e príneipalmen"." 
· t~ a· ordem oonstitucio:o.aI e jurídica. Aquella ·-· .. · ... a. :Ordem. 

·«material> ;::._ pó<le existir ·mu~t·as vezes com a pert,µrbação 
·da: ordem constitucional ·no Estado.~ câsos em qúe a nosso 
·ver •. a in~ervenção pode realízar:..se para o· resta.bnÍeoimento _ 
:'desta .ultima~ :desde que. haja a necessaria. requisi.ç~. _ · . .-

Nos casos de dupUoata de. orgão dos poderes: politicos lo- · · 
eaes. qualquer: ,li\'.)s qu~ se attribuem . ~ " legitimid~~e fUUC;Cio~ ·· 
nal., póde requisitar a mtervenção. _...;_. porque e.nt.es. da. deOO.são , 
federal não se sabe qual seja. o orgão legitimo, e. o fim da in .. 
tervencão é Justamente declarar essa le8'itimid&de. . 

· Os fae>tos ·exJ>ostos na mensagem do Sr. Presidente da Re- · 
,publica ·".eem. demo~tr~r.: a.· ~erdade da doutrina, que tem 
sido aceezta pela ma1or1a· desta. Commiasão. Com etfeit.o;· de- .. 
~lara . o Chefe do.· Estado que teve communklaeão official da. 
duplicata de exeautivo no Estado ·do Espirito Santo. mas que, 
<Como pórmane~ese~ inalterada a orgem>, não .se sentiu 8. Ex.· 
no dever CO!I\Bbtuo1onal. da adoptar qualquer, providencia. -

Sucoedendo, porAm, que, .. poucos dias ,4epois. as duas :tace-ões 
t'ntrnssem em. luta á .mão arma.da, pareceu ao/Sr. Presidente 
da RepubUc~ não ser· Hcito ao. Governo permanecer indiffe-
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rente a cousa de tanta urgencia e gravidade, mas, pielo conJ 
trario, lhe cumpria assegurai' a otd~m publica; tomando co
nnee.Qnento dos· successos. :q>ara restabelecer a fórma repu-

' bHcana f~derativa, .evidentemente subvertida, ainda .que, de 
· taeta. no Estado do Espirito Santo >. · · . 

. Assim, não obstante ter tiào conhecimento offi<iial da 
duplicata do Poder· Executivo no Estado dó Espirita· Santo, 
o Sr .. Presidente da Republica entendeu que nã.o devia inter
-vir .• visto que se ~ntinha ·inalterada a ordem naqúella uni
dade: da Federação. .J)esde. que, porém, <as duas facc6es · en-

.. traram em luta á miio armada~. resolveu s. Ex .. tQmal" co
nhecimento dos· successos e assegurar a ordem·· publica, 4:para 
restabelecer a fórma republ-icana federatil-"'a. evidentemente 
3ubve-rtida, ainda que de facto, n.o Estado ·do Espirito Santo">. 

A duplicata. do Poder Executivo é, ie-m nossa. opfoião, uni 
L~aso de ·perburbação da· ordem - da. ·ordem cotú~titucional -
e não um caso de ·uiolaçllo da. f 6rma republico.na federativa, 
pois este u1tímo caso só pódte, dar-se quando ·os 'Estados faltam 
aos deveres constituciónaes· para com <l. 'Nação, como,·: pór 
c;,çempl.01 quando pretendam exeroer violentamente os pode
res que Ihesdsão prohibi~e>S por estareip conferi<los á U.ni~o 
ou quando pretendam rebrar .... se da .Federação. , , .. . 

A interoretacão coTltraria. condu:i: a con~lusões ·. c,a:aio .. a.. 
qa mensagem d:e ~ 27 de maio .proximo findo, em que o Poder 
Executivo federal ... não se ·sentiu no dever -O.e intervir quand_o 
jâ ha~ia no- Estado o que elle considera. ser um. attentado ã 
fórma .re1;rnblicana f~derativa ,(~µplica.ta de orgãos do Poder 
Executivo estadual) _...·mas -deliberou decretar a interv.encão 
logo rebentou . a . desordem material. De!1t'a.rte,.· â si1nples 
desordem materfa.l seria mais grave do que a· viola.cão da 
fórma republicána. federativfl. tanto ·· que sem . a concurrenoia 

- daquella esta ultima não autorizaria a intervencão federal. · · 
Eata Oommisslio entende que o · oaso do Ee.piríto Santo se' 

enquadra. no n. 3 do art. 6° <ia. Constituição e qU.e, ·tendo 
havido a requiai.ção de um dos que se attribuem ·as funccões ·· · 
do cargq de Presidente do Esta.do - o ~r. Nestor Gomes, -. ··
o Congresso Nacional deve intervir para resolver a ·questão 
da duplieat.a. ou declarando o direito existente no Estado, ou, 
caso o con!lieto não tenha soluoão segundo as lels estadUaes, 
decretando a lei espeofal que dê · remedio adequado á questão 

· '(votos dos Srs. Arnolpho Azevedo e MeUo '.Franco1 no vol. IX 
<los Documentos Pa,.iamentares, verb, clntervencão nos Es-
tados:., paga. 66 a 83). · 

Poáto isto, passa a Commissão de Constituição e Justiça 
a examinar o caso trazido ·ao conhecimento da Camara: na 
mensagem presideneial. . .· 

. . O art. 48 da Constituicão do ,Estado do Espírito ~anto-
(refcrma promulgada a 13 de maio <te· 1913) dispõe que a 

eleição de Preside.nte e Vice-Presiden~e far-se-á, em todo. 
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ô Estado, no dia 25 de maroo do . ultimo ·an.no do périodo go
vernàméntal . 
• . : . Nó ad. 49 dispõe a mesma donstitu1cão que o Presi

<!ente .. exercerá o cargo por qüatro ali.nos, não podendo . ser. 
reeleito, e deixará o exércició no mesmo dia em que terminar 
o séu. manqatQ .. -·· · · . 
. .· No art; 54 dispõe ql.ie o periodo presideric!al comecará 
nô dia 23 de maio, tomando posse o Presideute e o , Vice
Ptesid~ilte perante o . Congresso, qué, pà.ra tàl fim, se r~uri.irá 
efu ·sessão extraórdinaria e solemne; com qualquer numero·.· 

. · No . ãrt. 4f dispõe · que incumbe exclusivamente aó Con:... -
grà~o~ . indepéndente dé sancção, reconhecer os. poderes -do 
P,re'sidente -e Vfoê-Presidente c.10· .Estad<;>; dar-lhes posse, li-
ce~ial-os e toinJir . contas ·<le sua gestão. . . -
.: · · No art. 4.:3 dispõe que as deliberaeões <fo Congresso, Sálvõ 

· dispó.sfcão expressa na propria Gonstitt.ücão, serão tomadas ·li 
pluralidade de .voteis sobre~ a maioria. de seus membros . pré~ 
S'êntes. · . · · · · · · · · 

· -O . Regimento Interno do .. COngresso Legislativo do ~s~ 
tado1 promulgado a 31 de dezemQro de 19i6, em seu ar~, 

. tigo i53, dispõe que . o Congresso,. a 13' de .maio .do anno da 
expiração de . cada p'eriodo · presidencial, se reunirá extraor
dinariamente;· caso não esteja . f.unocioriando, para reconhecer 

· o :Presidente e· o 'Vice-Presidente -do Estado. elei.tos para o· 
perfodo seguinte, sendo indispertsavel -l:>~ra ~al fim o voto · 
assignado de detesete Deputados no -min-itno, ou trese; si até 
·a vesperã. da. posse não comparéeer aciüélle numero. · · · · . · 
· : ~ · A lei:.esf:Dàµ~t n~ f.ôos, ~e. · ~o ~qe ·outubi'o . çle i 9f5, ciue 
··regula a.a ele1otres do Esta.do, irtstituiu .lima .Tunt..a. Apur~dora, 
.composta .dos presiderités das camaras ·munieipaes do· Estado, 
ei;ii . numero. de .. 15, pelo, menos, e lhe attribu,iu a · e·ompe
tenciir de apurar as · eleicões de Presidente ·e. Vice-Presidente_ 
do .- EãtBdo. · :: . · · · . 

: Nós arta·. f04. e · 105; tratando do reconhecimento dos 
poder~s do Presi.dente e Vice-Presiden~e • . determina essa· tei, 
de · aceôrdo corri .o citado art . . i.53 'do Regimento ·· ttiterno ·do 
Congr·esso - Legislativo do Estado; .que; . 'Da. . reunião do Con
gr~sso para _apurar as _eleições pPesid~nciaea; é indíspensavel . 

. o voto assignado de dezesete D&putados, ou treJ?e~ .si até á 
vespeta da. posse. não comparecer. aquelle numero. 

Taes siiot em. conjunto, os princípios da JegiSlação es ... 
tadual do Espiritcr Santo, relativos ao reconhechrtento de p-0-
deres do orgão do executivo local e seu primeiro .substihito. 

Do · documento sob- n. 1, - Clllj,~ pu.blica.ção requeremos 
como pa.rt~ int~.grante do presente parecer, consta. que vinte 
membros ao· Congresso Eetafiual, -ent.re os quaes o Sr. Etienne 
Dessaune (que. disputa a qualidade de Presidente interino d.ó 
Est.ado, como P.residente dó. Congressó Legislativo), ·em re
presentação enviada io então Presidente do . ·Estado - Dr. 
Bernardino Monteiro -· com data de i5 de dezémbro do anno . . 
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passá.do, declararam .for-se empenhado por um entendi .. 
mell.to de que ·pudesse· resultar a união das duas corre.ntes 
13oliticas existentes no Estad~ . e que, tendo obtido a desis
-fencià 'dos dous candidatos á sticceSsãó presidencial a abrir-se 
-. . os D,r-s. Cecilíano Abel de Almeida e Henrique de Novaes ~ 
tinham ca grande alegria de communicar que, Mm o con
curso . e spplauso ãa unanimidade do Congresso e com a · sa.
.tista~ão plena de todos os elementos componentes ~~rneJlas 

. daa.s cor-rentes, ficára adoptado o nome do Senador Nestor 
Gómes éomo candidato de todos elles e . de todos os vinte 

. ' ::!jgnatarios da represen.tação>. . .. ' .. 
Realizada a eleicão,_ foi feita. ·a respeeti~ a,puraoão pela 

. junta legal, sendo expedido o diploma ao Senador Nestor 
Gom~s (documento em original sob n. 1). O .l'.esultado_ 4as H7. 
authenticas ap~adas foi de .i0.\300 votoe ·para. __ o ·candidato · 
-Oiplomado, 70 votos ao Dr. · Phitomeno_ Jos~ Ribeiro;· 24 votos 
ao coronel Ramiro <le Barros e · outros votos em . menor :nu
mero a diverso.a cidadãos; Assim, o eandidalD Nestor Gonies 
obteV'e a quasi totalidade da votação d9 Estado. ·. · · · 

Do d}ploma, õu · ~cta ger~l . da. apur~oão, _apenas consta tim 
protesto do Dr.. Pb1lomeno· R1bell'o <não. ref ~rente aos · tra
balhos de apuracão. ·das autbenticas, mas ~ sim contra. as irre-. 
gularida.des cecorrenteit. do prooesso eleitoral, ~e contra a · ele
gibilidade do candidato á presidencia. do Estado - Coronel 
·Nestor GomeSJ>. - · · 

A i3 de maio .......: da.ta em que ·devia.. :ceunir~so . o ·~ côn~ 
gresso . para o ·• reconheoimento de poderes da. eleh:ão prefi- · 
n~ncia.l - . -n~o foi ·ppssiveJ a installacãe> dos · .~bnlhos por 
na(l terem comparee1do Deputados em numero lego,! ....;...._ eon-· 
tinuando successivamente essa . ab.stencão proposita.l de· . um 
grupo . até o dia 22 -,-;- vespera. da. ·expiração do ·pe1·io<to pr-0- . 
sidenoial· - data em ·'}ue se. deu :a. sessão solemn~ da. instá.1-
laoão com o compareo:uneJitó· de . 2L Deputados. . ·', .·. • . ··• 

. , Ness.a sessão, porém, antes · de eomeoaidos os,. trabalho~ da 
· verificaÇão ·de poderes, · que . era o fim unico da. reuniiio· do 
Congresso, um. dos . Deputados requereu.. uma . seásão especial, · 
para n eleição da IJ1.0Sa, se.ndó .esse\ requerimento ··indeforido ' 
pelo Presidente, com ·fundamento em diversos dispositivos da -
Constituição d.o Estado, 'do 'Regimento Interno do Congresso ·. 
local e da lei eleitoral esp.iritosantense. . : · ·· .. ,. 
. . Insistindo o . Deputado requerente ·em ·seu pedido, o Pre
sidente resoiveu consultar a ·Camara e paz a. votos a ·pro~ta."· 
tendo-se verificado. 10 votos -a favor e to eonú:a, "'. '<ieeempa...o· · 
tando o Presidente.· no sentido da manutenção ., da: me~ma 

. mesa que servira. na sessão . legislativa. anterior. . , 
. Antes de proseguirmos no exame 1da materia, devemos 
a<;centuar a. eRtranha; · eonducta de uma fraccão· do poder ve-:
rifica.dor, que, a.o,...en_vez de exercer· a fune9ão essencial qµe 
~m tal momento lhe ~ attribuida pela Constituição do Esf6(lo, · 
lance mão do recurso da abstenção premeditada. par.a. fur
tar-se ao cumprimento dó dever. que lhe incumbe, ~e reeo-

. "nhecer os poderes do Presidente e Vice-Presidente. 
' li4j.i~ . 
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No caso aqUí examinado, mais anomal.f! se nos aniolha 
Gssa attitude, dada a circumstancia de terem sido eleitos sem 
c:ompetidores os · propriós candidat.Q,5 recommendados pela 
unanimiQade dos membros do proprio ·poder verificador, er.i_.~ 
tre os quaes se acha o <!lle .dis~uta agQra a·o can4ida.~.o eleito· 
as .funeções do -Poder Executivo. alleganrlo a qualldade .de 
Pr~sidente do Congresso estadual. 1

• 

'1\las; ao Sr. Etienne Dessaune fallP.ce ~ssa qualidade de 
Presidente da Gamara . Legislativa do Estado do E.spirito · 
Santo, pelos . seguintes motivos:. · · · · · -

. o artigo q2 do Regimento interno do Congresso diSpõe, 
~. certo, que l)a primeira. sessão depois da. abertura -do Con
gresso, quer a reunião 'deste seja ordinaria, quer extraordi
naria, se _procederá. á eleição da · mesa, que será. constituida 
de um Presidente, um primeiro -e um "Segundo Secretario-. ~as 

. á necessario indagar o que sejani as sessões extraordinar1a.s a 
qu-e se refere ·o __ dito regim~nto, e. essas sessões, consoante.· 'o ·· 
·m~Ro~to.:ic seu -.art~go 3º, sa~>- as que_.se 'conypcaII!,. med~~Je 
soticitaçao M Presidente do Estad.Q1 com d.t>sv.Jnaçao do dia e 
nomeaçao ào . 'interesse, publico. que :Sto determinar. Ora, a 
reunião do Congresso para ·o . fim especial de re.conbecer os 
poderes do Presidente .e Vice-Presidento do,'. ·Estado não· se 

~ · 1'az ·mediante .so~iDitação .do P;t"ee3,dente ·no. 9uadriennio. e~i-
. rante, nem precisa. de· dia. e nomeação do. interesse publico 

qu.e isto determine, mas _esµ -prev1sta COif!.O funcoüo' norma.l 
do mesmo Congresso, exe~c1da po1' .-;no df:\ -quatro em quatro. 
annos, em data. ·.-determinada e fi11:a., ioto · f~, a trése de maio 

· ·do anno da expiracãó de c~d.a periodo presidencial. , . . ... 
· · · . Logo, :·a sess~ do CongreBSQ pàra o reco~ecimento dos 

' __ poderes-.do · ].>res1dente e Vice-Presidente do· Estado não 4S 
·equivalente ás .. sessões extraqrdinarias' de que trata ,o art •. 3° 
do ~ Regimento Interno, e, portanto. nella. não se deve proce
der á. eleioão da· Mesa. ·porque para ena subsiste o mandato 
da Mesa anterior~ · · · . . · .:. 

. : Não prõce'de, para.·· infirmàr esta concltiãão, o · argument.0 · 
de que se · teD,ha PI'.aticado de modo contrario. em tempo an
tericy;-, por.que uma só dooisão . não constitue ' J)ratica parla
mentar, nem póde~. muito menos, prevalecer contra o texto 
oláro e litteral do :proprio Regimento. . 

· ~.~ o caso do Estado do Rio, que. deu logar· ªº .. · /&abeaa-cOFpu• 
n. J .-554; de 6 de junho cie i9!4, em favor ·dos Drs •. João 
'Antimio de Oliveira Guimarães, Raul de'· Almeida. Rego . e 
nm~tançio Monerat,_Pr~sid~nte e Seor.etarios .· da l\,ssembl~a 
J.iegisJafava .. do Estaa.o ~o Rio de ~ane~o, ta~e~· • ee tiDl~o 

· aUegado, que· em sessões extraordmarias anter10Pes1 se bav•O 
r.rocP.dido ~ eleicão da Mesa,·· mas esse precedente não p:revn..1 
J~e·u eontra o Regimento. que auto1·iza.va u -eleição <ln 
:Mesa em· ·sessão extraordinaria e, -.al~lll · ·~i:Sto·, outorgava ·ao 
ill'.esidente a !'!>~~~e-ncia. para decid~r qualquer'duvida, sopre. 
sssumpto ,reg1rnental, . sem· recurso para s &.ssembléa, salvo a 
da interpretaçãe> eutheri.tica por mei_o de proj ecto d~ lei, lilU-.: 
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jeito ág discussões regimentaes, - alvitre qué não podia s<>r 
adoptado na menciorta<la sessão, na qual não era licito á. As
s·em.bléa deliberar 'Sobre mat.eria diversa da . que motivou a 
convocacão. · 

. A faculdade de eleger não envolve, em regra, como bem o 
disse o cita(io acc·órdíio, a 4e destituir da funccão antes .de ex
pirado o tempo fixado na investidura. •A' illegalida:de da dis
titu i ç.ão juntar-se-bia o vicio do processq tutnultuario da de
legac,ão, certo como é quo o eleitorado, qualquer que . seja a 
sua composição, não póde manifestar-se fóra das épocas e das 
condii,:ôes preestabelecidas na lei. Esse principio discipJ.iµa-
dor d;i ordem social e do, hem .publico não soff.re contesta:cM, 
em se tratando das assembléas politicas, dós parlamentos, su
b0rc;mados como estão, para a validade · de.. suas deliberaÇões, 3. 
.f.n:1<-tituição, ás leis e régimentos resp~ctivos. ' 

i'ia .mocão p;J.ra o effeito de provocar a renuncia da. Mesa, 
eud>Ií.h:·r..m as maiori~s a: solução pacifica e normal dos çon-
fltct.os entre ellas P. seus eleitos. - Fér;l 9~s~s praxes parla~ 

·mentares, não tenào.· cuti.h.o de legalidade a eleição de outra 
Mesa, subsiste a que está em · exereiôio, e illegal, oonsequen ... 
temente, é qualquer constrangimento que. se lhe oppoµha para 
fazer v ingar ·deliberações co~.trarias ao Regimento . ~ · · · 

E~sas palavras do decreto j'U<liciar io do StJ.preil1o Tribunal 
F1~de:rai, a.cima. citado, são· mufto ap.plicaveis a.O caso em ques·
iiic :oãc obstante· as profui;id~s differe!lcas, sob out:ros asp~ê~~'' 
entre o Regin:iep.to .inte.rp.o do Congresso do Espi;rito Santo e o 
da A~em;t>léa. Fluminense.. .. · . . . · 

l\:a interpretação tar..tç . dp Regimento interno do Congres!:io 
d·> J'.:::pirito S.al;lto, · como da respectiva lei eleitoral _:_ não. ha 
eoriw co~te~tar. gue~ · reu~ido o Congresso para apurar eis po,.. 
deres do Presidente e Vice-Pr-esidente eleitos, não póde elle 
tratat· de outro a.ssumpto· sinão esse predetermjoado e exclu=-' 
·BiYc, que faz o objecto uinfoo da reu.nifio quatrienal. Logo e;m 
.scguldr. á reunião, os candidatos · ereitos entregarão os respe,
.. ctivos diplomas, peSS<>a.lxr.ant.e ou t>Or ·meio de repre.sentantes, 
ã l\frr-u. que os enviará immediatamente á Commissão .de 

· (,oi.stituição e Poderes i>ara o fim' · de ·· ser dado parecer a 
r.espeito, o qu<S.l deverá ser votado na mesma. sessão em que 

· ,f.~r apesentado. :Ve-se bem que o pensamento desses di~os!
tjvos foi o de conaiderar o &asumpto da verifiee.cílo de podere.~ 
dCls !"Jeitos para os oar.gos de Presidente e Vice-Presidente do 
~stado como a matéria unica da reunilto, urgente .e da. maior 
imp•Jl·1 o.ncia, não devendo ser perturbadq. por. outras questões 
E!:\ tr~nhas ao seu conteúdo substancial. . . 

·. · Si, por este aspect-:> da questão, 1i eleição do Sr. Etienne 
,D~ssanne não podia ser feita, por subsistir o .n:iand'lto do $r. 
'.qef!aldo Vianna, como p,._esidente do Congresso Legisla.tivo, na 
'\SeSs~o. ~nterior, - por outr.o.~ . aspectos ainçia se · prova. a . im

- ~. oss1b1hdade daqulla e!eil(ão, por .ter sido realizada fóra . da 
-~~ssão, contx:a a decisão da Mesa legitima e não substitui<i~ 
s01? ~~'Qe houv_es.se pre~~de> ~ indi,spe_nea~er c~ny~oação .pelo 
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?1·esidente em exereicio, que era a unica a'\lftoridade compe
tente para fazer t<:il convocação. · 

.· . A 23 de maiõ, ·segundo a acta publicada no Di.():rio da 
Ma:n/w, que é o orgão dos poderes do Estado, realizou-se· a pr1-
meír~ sessão extraordinaria ·do Congresso, após a ge(3sáo so
'lemne de inst.allai;ão, com a preseilea de U -Deputados, . e foi 
env1aQ-0 á Mesa o parec1;r da. Commissão de Poderes, opinand~ 
pel1> reconhee1mento doa Srs. Nestor Gomes e João . de Deus 
Rodrigues Netto, ·nos cargos de Presidente e. Vice-Presidente 
do Estado, re~pect1vamente. · · · · ' · . 
. Reque~a a dispensa do intersticio e a public3.ção do . pa-

· recer, foi este submettido· á discussão, votaçã9' e approvado. 
Quatro Deputados -- Sebastião Garcia, José , CU!)ertino, 

· l''r~1u:!.sco Rocha e Henrique Laranja· - publiêaram; · no dia 
seguinte, uma declaração, contesta;n.do que houvessem toma
·do· '{.-arte no reconhecimento. mencionado. Mas, . ainda que se 
P'.lldese admjttir qu-e ta.és dedarações ca. posteriori>, .. affirnia
~õe.s g.~aciosa.s, tives~m forca para .. invalidar o conteúdo de 
'Uma ac.ta. subs~ript.a pelP . . Mesa lega! e lavrada. na fórma dG . 
:Regimento, a ausencia de taes Peputa.dos não annuUaria o 
acto ·de recon·heomiento, 'Pelo.s seguintes motivos: . ,_,; 
: O art. 43 da Constituif}ão dõ Estado dispõe que cas deli
bera(;ões do ·Congresso, saivo disposição expressa nest(l . Constio.. 
·tuição, s.erão tomadas a pluril,lidade de ·vo.tos .so.bre a maiol'ja 
de ·~us m.embt'os. preser.:tes.>; . Ora, Iia Constituição não .. 't:xisfo 
<lisposir;ão alguma, que e:x~i a · à presença de dous terços' do nu
mero dos ))ep.rutados para lf.. reunião do .COng~e$so afim de re
.<'bl:iliecer. os poderes do Presidente: e · ViCe-PFesiden(e do ~s
tadc, sendo · essa exigencia feita Mniente pela lei -eleitoral· do 
btado e i;>elo Régiment1 interno do respectivo a·oilgre~o. Não 
lia.-•-Ju·~·'da algllma - · .· é o .Rél qfr ·~ti>st.,· j•aréç·,_;r. · !~·: .. ; : . di~írinúu · 
<?m outra· occasião, per1mte est~ propria Comrilissão .- .que. :O.ti 
Regim6ntos interi;tos .(faa corp~ações· legislativas devem .. ser 
considerados . como parle supplementa.r. d~ ·cori.s.tituioões poli
iieni:. visto qtie: .eHes C" l t<e."?Ul a nc>1.ua 1; ~ "' r-..:di~jplina (lo 
poder em gue ae .elaboram as leis e constituem f.oJites ';Verda
deiras do direitô. pub1foo interno. de todos os Estados~ Ma.e, pO):" · · 
ou.iro lado. a lei da. inaic·ria é que é üniversalmente admittida. 
cm todas as. assei:nbléas le8'islativa.s, a menoà que . se tenb~ 
p1·esoript9 uma :regra differente com rel~çã.o a · ca;!Jos. pe~s<las 
ou ci'l:'cumsta.ncias espeeíaes. \ ~ 
.' Nestes mesmos ·casos excepcionaea, ê) porém ainda. a 
vontade da maioria quci governa: portanto, quando a regra 
estiver estabelecida p.ela ConstituiQão, ou pela. lei,· eHa '--de
rivará sua autoridade .. do po4.er ao.berano do povo, manifes
tado de U:m moÇo oonstituoio:Da), cQntra o qual não pode~ 
prevalecer .. qua.esquer actos dos congreFJ~os, .ainda que o as
sumpt~ · seja. <fa lei: intel'~~ . dos mesmos corpos ·citados •.. ~ . · ~ 

Ora,. a Co11stituicã.o do ~spii'ito ·sa~t~ .apenas áb"' 
uma excepção á regra por ella me~ma estabeleoida. de que 
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·· as deliberações do Congr·esso serão tomadas a pluralidade de 
votos Sobre a maioria de seus mt.mbros presentes : - é o 
caso de art. 45, § 2", __relativo aos projeetos a. que o Presi
dente do Estada tenha negado sanccão e que · se consideram 

.approv.ados si lograrem dezesete votos pelo menos. 1 

A. prop:i;-ia lei eleitoral e o Regimento interno da Assem.
biéa, não podem alterar validamente o prineipio proclamadv 
pelo art. 43 da Constituicão. do Estado, principio applicavel · 
tanto á elaboração das leis, quanto a quaesquer ·r:soluções do 
Congresso. . _ _ . . . 
· . . A regra· das celiberações á pluralidade de votos sobre a 

· maioria dos membros presentes é um principio constitucional 
no Estado do Espírito Santo. Esse prilic.ipio não póde ser 
nulificado por quaesquer outros actos, leis, ou. resoluções~ 
nem inf'.irmado por quaesquer precedentes em contrario. 

Finálmente, :o dito principio é o mesmo que vigora na 
União, consoante o disposto no art~ 47~ § i" da Constituição 
Federal. · · · · · 

A Constituição Federal, no arL 47, § tº,- dispõe que o
Congresso fará a apuracã.o .. da eleição presidencial, éom ··qual
q\ier numero de membros presentes. Esse. mesmo ar~igc de
clara que o processo da eleição e apuracão será .re~lado 
por lei ordinaria. Et certo e indtibitaveli I)Orém, . que· esta lei. 
ordinaria não. pôde . altterar aquelle . prmc.ipio, 0XPll'--08ro na 
Constituic~o, de que ca. apuração se farâ com qualquer . nu
mP-rõ dos membros presentes;. - . .· -. · 

() mesmo succede ··no Estàdo do Espirito Santo: instal
lado o Congresso, a. . .apuração será feita.·cGm qualquer nu-
'mero dos membros presentes. - · · · ·.· . - · .· . 

Contra o candidato eleito - coronel Nestor Gomes - f-0i 
allegada a dirimente .da inelegibilidade pelo fundamento con-_ 
stante do art. 51, n. 4, da Constituição estadual: - ser· o 
candidato dono, ou direotor de empreza., que gose de favores 
do .Estado. ·- . _,... . · 

Da certidão junta (doe. n. ) . passada pelo tnbellião 
desta cidade - Eduardo Carneiro de M~donca - consta, po
:rém, que a 8 de mnrc'> do. corrente enno, - muitos dias, 
.portanto, antes da eleicão presidencial do Estado - o Sr. 
Nestor Gomes fe~ renuncia .de todos os cargos que exercia em 
rlireetorias e conselhos de administra.cão de varias compa
nhias nesta Capital, em S. Paulo e no Estado do Espirit.o 
Santo. 

Allegou-se tambeai que faltam an m'e~o Sr. Nestor 
C"TOmes os requisitos do. art~ 50, ns. 3 e 4, da Constl~uicão 
estadual, que são condições esaenciaes para que pÇ>ssa alguem 
ser Preaidente ou. Vice-Presidente do Estado : estar no goso .. 
e e:xercicio dos direitos poHtico~ ·e residir effectiva e in
interruptamente no Estado durante os de:r. annos a~ei:lores á 
eleif;ão. ' · -

_ Quanto .no primeirn mntivo, dPvl' ;PT' T"P..ioif.ndo pE"l11 c::im
ples- considcru~ãc d~ Q;Ul' está no «§;o!lo; dos direito$ politic~ 
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. . 
quem Jor alist::w.e1. isto é, quem não e~J.iver compl'OhcndiLlo 
cm algum dos quatro ca~os enumerados no aet. 70, § 'tº, ela. 
Gonstituif;ão .Federal: os rncnui3os, cs r eligiosos su.i 8itos a. 
voLo de obediéncia climinn.tivo da lib~t·dacc individual, os 
analphabetos o ºas praças de pret, exceptc.ados os alumnos das 
escolas mi~.ital'es de ensino superior. · 

·Como cidadão «alistavel». está o Sr. Nestor · Gomes , no · 
gnso do direito activo de voto; que e·um dos direitos políticos . 
por excellertcfa, - e como Senador da Republica. esteve até 
ngora no· «exercicio» d.o direito que lhe conferiu o mandato 
de que foi investido, em virtude de sna capacidade passiva 
do voto. ' · 

1 

Depois do H.uninoso debate, suslsntado no Congresso Na-. 
:cional, quando· do reconhecimento do marechal . Hermes da. 
Fonseca~ não se deve mais discutir aqui a questão <lo goso e 
<lo exe!'cicio dos direitos politicos, pois ficou .. assentado -· -
com fundamento em notaveis autoridades de jurisconsultos 
- que o «goso~ de um direito .ó a aptidão .. necessaria para 
adq1;...i~•i!.;;o,. e o exerci cio é o. uso de facto desse, -direito. 

«Assim, o· goso dó direito de· propried~d~, é ter a apti- · 
\lãa·· necessaria para tornar-se. alguein proprietario: - ter o 
~~erc.icic . desse direito da-:· propriedade, isto é, vender sua. 
casa, ou seu terreno, · reivindicai-o, alugai-o, per~ebe'l' as 
respectivas· rém:las,' tud;:i sem intervenção de quem ·. quer que 
seja:i>. (Planiol, Direito Civil. tomo 1 º, setima. edição.) 

· Ora, qi.1em é al istav.el, isto é, quem não está incluido nos 
quatro ca~os de incapacidade enumerados no artigo oitado da 
Gonstituicão' Federal, te:rri a cnptidãó> necessaria para 'tornar
se eleitor,. isto é, para votar e ser votado. Portanto. o- candi
dato Nestor Gomes não sóment~ está no cg0zo>. como tam
beüi no CX(lt•ciCio . Mfeclivo dos direitos politiOOs, pois que, 
por outro Indo, desempenhou o mnndafo de Senador federal 
aM o momento de suo. posse Do cargo do Presidente do. Es-

· tndo. / 
Quant~ (~ resMimoia no El!tado nos dez a.nnos anteriores 

ú cleiçüo, clln ostl\ prov11d11 pelo:-; rnctos. , 
A · p<.isson nn:tural pócfo Wi.' dh'ersna .reside-ncias onde nl

tf~rnadamcnlo viva, ou varios C(lntros de oocupações hllbii.. 
tuues, como bem ;O diz o nrt. 31 da Parte Gâral, do Codigo 
Civil. 

. Do~ clocnmcntmi nprcsellj.ndo~ o <.los proprios factos al
legados pelos ndver~arios do c;andi~o.to nleito . se conclua quo 
este nunca r.ransferiu su1i rclSldoncm do Estado, nem mudou 
de domicdlio, i:om intnncllo manifesta de o mudar. A prova 
de tal intencão s6 poderia resultar de declaracão da propria 
pessoa mudada ás municipalidades dos logares que deb::asse. 
e para onrle fosse , ou, si taes declaracões não houvesse feito, 
só poderja. resultar da propria mudança, com eircumstancias 
claramentP- demonstrativàs· da dita. mudanca, ·""-- o que abso
~utame4nt.e nã~ co:nsta dos ipapeis apres:entado&,. nern dciSJ 

O,- Vol. II i9 
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factos occorridos na especic cm questão. (Art. 34 do oitado 
COdigo.) 
. Até pouco tempo antes da eleição o canÇidato Nestor 

, Gomés foi presidente da Victoria Trnction Ltght Improve
ments Com~pany, cujo centro de actividade é na capitàl do Es
tado do Espirito Santo,., e ditector dô Banco do .Espirito Santo, 
cuja administração funceiona na cidade de Victoria e cujo 
domicilio ~. portanto, nessa mesma cidade. onde funcej.ona a 
respectiva direcloria . · . · 

E' sabido que domicilio e f'esid€ncia não são exPressões 
equival1mteg . Aquelle se constitue pelo animo de fixar em 
Jogar determinado o centro das rcla~ões de direito; · esta 
póde ser moment.anea ou ·transito ria, sem aquelle animo de 
fixar . em Jogar determinado o centro habitual e permanente 
do lar, centro da vida individual, como ó domicilio é o -cen-
tro dos negocios. . 

A unidade de pessoas não é incompatível com a plurali
dade de rP,s1dencias; mas, quando alguem tem diversas resi
dencias. onde alternadamente viiva, ha sempre entre ~ssas 
uma preferida e nunca abandonada, porque, como o disse ·pi;. 
sanelli, cnon v.ié ·uomo, per quanto misero si voglia, che non 
guardi con maggiore affetto un Juogo qualunque della terr.a, 
e non reputi esser quello la sr:a stanza, e non aneli ad esso s~ 
ne sia lontano. . . · 

E' ·improcedente, portanto. a allegação feita contra · o 
candidato Nestor Gome!:t, de que. por ter transferidf' _do Es
tado a sua résidencia, não podia ser eleito Presidente do Es-
tado. · · · 

Finalmente. diremos : 
Luther . CUsbing, eommentando a Lei PCl1'lamentar Ame

M(!(Jna {trildtieOã.o de Ntoolâo Calvo. t• volume, primeira e<li
l}lo, pag. 193, ns . 425 e s"guintes) , diz que, em certos aa
sumptos, Biil 'Camaras Legisla Uvas teem poder judicial. Um 
desses assumptos em que ellns exercert1 funcções .tudiciaes é 
quando resolvem acerca de eleições ~ eserutinios eontrovel'-
tioos. 

cSempre que, pois, os diarios de cada Camara leem o ca
racter de registro, são admiesivejs como taes, e provam o 
{aefn mmnciado nelles até a mosma mctens§o que os reglRh-o~ 
doi;i tr ibunacs judiciarios .:. · , 

Quando é, porém, que laes diar ios teem o caracter de re
gistro? N:u.'}ll~lles casos em que as Camaras estão P,::tercendo 
!uncçõe~ j ud iciaes, como quando verificam poderes do can
didato no t•argo de Prêsidente do Estado : «assim, os procedi
mentos da Camara dos Communs sobre uma eleição ou e~ru
tinio controvertido, confdrme e~ r egiistrado nos dia.rios 
(actas das ~essões). é prova do direito á deputacão:i< . 

~.Para que o conl.oúdo dos diarios possa valer como ins
.t.rumenlo de prova é indispensavel que o original tenh;~ s.ido 
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lavrado, ou sómente a~signado, pelo secretario legitimo, ou 
outro emprPgado compP.tente da Camara, na f órma do Regi
mento interno) e subscripto pelo Presidente. 
. Ora, dos . documentos offerecidos por . uma e outra P.ar
cialidade, não se podem <'onsiderar como regialro ·das dehbe
rações sinão as adas da SêSSão solemne da installação (22 de 
maio), da primeira sessão extraordinaria ~ da sessão solemne 
e extraordinaria de posse. (ambas de 23 de maio), - actas 
estas que e.stão asi;jgnadas pela mesa legitima, composta do 
Sr. Geraldo Vianna, Presidente do Congresso; João de Deus 1~ 
Francisco Athayde. respectivamente, primeiro e segundo se- · 
c.retarios. Estas são a.e; actas que valem como lnstruroento de 

. prova de todos os factos nellas mesmas enunciados, ou cons
tantes do seu proprio conteúdo. · 

· As publicas fórmas sujeitas ao exame· desta Commissão e 
relaf.ivas a a-ctas subscriptas por varios outros Deputados, 
attr.:buindo4se à qualidade de Presidente '" e Secretarios ·. do 
Congressc, não tecm: valor probante~ ou não podem ser con
siderados Mmo instrumentos · de prova dos factos que ellas 
mencionam . . 

·O que tudo visto e examinado, e · . 
. Considerando que, no exercício da faculdade constitu

cional de intervir . em · n·egocios peculiares dos Estados para · 
restabelecer a ordem· juridica subvertida,; mediante a prévia 
requisição de alg;u1m dos orgãos dos P<>aeres locaes, o Con
gresso · Nacfonal deve ·. resolver o conflícto declarando o. di
reito existente, segundo os principios da.s pr-0prias instit.ui
ç.ões políticas dos mesmos Esf,ados, desde que ellas estejam 
<l e accôrdo com os principios constitucionaes <ia União (ar-

- t.igo 63 ... da Cônstit11ição Federal); · · · . 
Conl!iderando que, -no caso de não offerecer a legislação 

particular do Estado · rect1rso . pau, mediante sua applieacio. 
resolver-se o oonflicto constitucional interno, póde o Con.:. 
grasso Nacional deeretar a solução por via. de lei ·propria, 
D.ão estando ad'Stricto a motivos juridicos e a eonsiderao6es 

. Judiciarias, mas agindo · livremente, como fõr mais conve
niente aos superiores e legítimos interesses p01iticost ao 
bani-esta·r, a ordem e á~ tranquilidàde d·a Nação; · · 

Considerando que. ainda mesmo que se quízesse consi
<ierar como não reêonhocidos ainda os poderes dos candidato1:1 
suf!ra.gad'os unanimemente, () sem competidores; na elélção 
de 25 de março ultimo, no Estado do Espírito Santo, ......... de
ferir novamente e. funcção verificadora ao Congresso do 
mesmo ·Est;ido é prolongar indefinidamente a · gx>ave erloo 
aotual e deixar sem solução o oonflieto oonstit.uoionnl interno. 
visto que as duas facções em que se divide o Congresso não 
t.;ms, separadas, o numeto necessario (tre%e) para os traba
lhos do reconhecimento, segundo a lei eleitoral .e o Regimento 
Interno que etlas quiteram appliear, - e desse modo o Pre- . . 
sidente do Congresso se perpetuaria no Governo, durante o: 
quadriennio, supprimido· ass1m o orgão 'do Executivo, 'desi~ 

)'-nado em cl~cição regular e unanime pelo piovo; mas1 



Cà'nara dos Oepli.acJos • lm;xesso em 22!00/2015 14:30· Página 16 de 59 

ANNAES DA CAMAM' 

C•m:>it.lc1·u1ulo que uo ]~~Lado <lo J~l'5l>il'i lo Sautu, a::; de
i ihera\;.õcs do Cu11gre:::s1J, ~alvo disposição expressa• na pro.
pria Const.iLui1;iio, serão tomadas a pluralidade de votos so- · 
J)rc a maioria de seu.s membros presentes; 

Considerando qnc cssé principio constitucional não ··po- 
dia ser <lcrog:ado pulo Regime nto Interno do Cong1·e'Sso local, 
ucm pclit lei el cilorc:tl cspfrilo-sanLense, e que, port,anto, ain
da mesmo udmiltido (contra a cnunciac_:.ão <la actn.) que só
mente onr.e e nã-0 tr-ezc deputados h~viam votado o reconhe
chnen to dos candidatos Ncst.01· Go1ucs e Joã.o -de Deus. Rodri
::,rues ·Nctto, o dito r econhccimcnLo teria sido r.calizadro nos 
t cr.p.10s precisos do art ·. 113 citado dn. Oonstituiçuo estadual; 

. Cort~ídcrancln, como f icou· açima demonstrado, que o can
-1.lidato ·~·esl.or G!Oines tem toJas as condições osscnciaes 'Para. 

1 ser eleito Prcs~dente do Est:ad·o nos ·termos do art. 50 da re
, .!'<lrida Constituição, e que ·contra clle não milita. motivo al

gum de innlégibilidade <los que sãó definidos 11.0 art. 51 da 
rncnciona'da Constftuicão;· · ·" . . · - · 

'Considerando que ~ att.ental.orio do principio fundamen
tal uo . li.O!:il':Q regímen, .. em que todos os poderes emanam du 
!J.Ovo, sobreporem as vontades clisl'.riminarias de alguns dllle
gn.Qos. iildíví<lualmente considcTados, á vont:i:de · inilluclh•el e 
manifesta · d'O proprio povo, expressa por meios lega-es, -
fonte unica de todos O$ pode1;os no r egímen livre, democra.-
tico C representativo -ODl que vivemos; . 

Considerando que a <lesordem constituciortal existente 
110 Estado do EspiriLO Santo tióUe vir repercutir, com· erf-ei
Los mais .graves do que os ja occorrcntcs, nol'l negocios ~e~ 
raes da Naçãó, e que esta não· p6de ficar indifferentc á -0r1so 
política da(Juella unidnde da Foderac.ão;· 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1. g E' valido e legal o reconhec'imento de· poderes 

dos Srs. Nes~or Gomes e João ·de Deus Rodrigues Netto, Pre
sidente e Vice-Presidente. respectivamente, do · Estado do Es
pírito Santo, feito pelo -ConiJres§o Legislativo locnl, na. p.ri
moira. sessão exrt1•aordina.ria0 de 23 de maio proximo findo. 
parn. o qua.dricnnio ·a expirar om 23 de maio de 19-24. . · 

Aí.'t. 2 .g ll.evosam-se· as <lisposioões em cont.ra.rio .. 
llio do Janeiro, 5 de junho -de 1020. - Cur..ha Machado, 

. l'resident.f,. vencido. - Aho.nio de Mello F1·anco, Relator . · -
José Boni facio . - Vei·issimo de Mcllo, de nccôrdo com uma 
justificativa de voto em separiido. - 7'u1•iano Campell. .;om 
restriccões quanto aos fundamentos do parecer. - To1'< úato
/lloreira. - José Barreto, vencido . Penso tralnr··Se, cnraotc
rizadamente. do caso de intervenção previsto no art. 6". n. 2, 
da ConsLituir,:iio Pederal como ·bem o classi1'icou o · Exmo . 
.Sr. Presidente da Republica. Devido a netas dn Assembléa 
Legislativo. do Espii'ito SanLo, que ainda so não p·ronunciou 
legalmente soure a recente eleição purtl Presidenta <lo Estad•o, 
uc mesmo tempo que ci'C0\1 duvidas e íncer•teztis sobre quem 
seja o lcgítiinu Presidentt~ daquclln. corporacão, - est:i.bele-
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ceu-se, no EsLado, a acephalía do Poder Executivo. Em tal 
· conjunctura, ·opinaria se autorizasse ,o Pl'es~dcntc <la Repu""" 
: blica ·a suppiriI· a ausencia. do Executivo estadual, pela · no·· 
· meaoâo de uri1 inte rvento1·, até que se restabelecesse no Es
tado a v.jgencia da fórma l'epublicana federativa, pela. _ posse 
<lo Presidente Iegit imamenlc eleito e reconhecido. - Veris
simo de .'iíello, el e · accõrdo, oom a seguinte .justf'ffoativa de 

•voto. · 
Duas questões couslituciônaes apparecei;n. desde ~oge 

1)ara serem resolvidas. · ' 
E' da competencia do 'Poder' LegislaUvo decretar no caso 

itrazido ao seu eonhecimento. uma medida tend.ente a norma.
. · li~ar a situac~o creada no Esta<lo do Esp~rito Santo? .. 
· Em que paragrapho do art. 6º da Constituição deve ser 
collocada a hypothese ? · ~ .-
. Quanto :i pr.imeira questã·o os. tres poderes da União 
·acham evidentemente, de perfeito acéôrdo . · 

Recqn:becendo • que a fórma republicana federat.iv~ está 
de facto subvertida naquelle Esta<lo, por se declararem in
-vestidos na presidencia · dous cidadãos; um dir.endo-se, eleito 
.pelo ·povo, e reconhecido e ·empossado 'pelo . Congresso, e outro 
disp.1.~tando a successão interina. na qualidade de Presidente 
· Assembléa Legislativa, para n qual, · allegá, · i'ôra eleito, <> 
·honrado- Chefe de Estado, coherente com · as suas idéas e 
p'i-incipios,. submetleu o caso áõ conhecimento do Congresso 
Federal ·para que este o resolvesse· em definiLivo, dizendo 
qual . o Presidente legitimo·, effectivo ou intõrino do Estado 
tio Espírito Santo; de modo a que ficasse o Podter Executivo 
federal habilitaào a .. ree.ta.r_Jl'S suas . rela~ões officiaes com 
aqueUa . u.n1dade da Federacao . . . . , · 

Quanto no Poder Judiciaria é sabido,. que o Suprem<> Tri
bunal, em uma das suas · ultimas sessões, conheoendo de um 
recur~o de habeas~corpus, interposto .. pelo cidadão que se 
Julgo. o Presidente da Assembléa Legislativa do Eslado do 
Espírito Santo, e c-omo tal chei'e interino do Executivo, ne
gou p1•ovimento. a.o recur~o. por entender quG o c!lSo é essen
<iialmenle-'politico, da ce>mpeteneia, . para rcsoNel.:.o, · do Cbn- · 
.grasso Federal. ' 

- Quanta ao Legislntivo FBderal não tem est.o vacilado em 
reconbeoe1• sua compctencin. para resolver .ós ·eásos de duali
;dade de assernbléns ou gover!f.OS estadu-aes, !quando: Teal-
mente se dú.. · · 

A questão, n. principio, deu lognr a controvcrsía.~. en
tendendo uns que importando a inlérvenci'io na -4suspemiü.o~ 

. na ut·~orpciio tempornria da. ~rson11Udad<' politiea · dos Es
tadl•~.- u.ffP-.:i':.m<lo o principio. da. fede;racão. 11 lcgislado1· na.o 
a cõnferiu a . nenhum poder privativamente, pondo-a sob a 
J:tuarda da União, dos .seus .Poderes, constituídos, do ·Governo 
Foderal, que abrange, em sua expressão, todos os orgnos d:i 
sobel'anin nacior.al. agindo cnda poder sc~undo o. na.turP7.:t 

. Jlet"uliar de su:1s fun e-1;ões consUtuci011aes . 
• 
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Prova <ii8t.o, àllegam os que sustentam esea thes~. é. que 
a intervell"ão não se acha enumerada entre as altr1bu1çoes 
p:rivativas do· Congresso Nacional, no ãrt. 34, nem no art. 48 
entre as funcções privativas do Presidente da Republica, nem 
ainda nos arts. 59 e 60, como funcção judiciaria. 
. Está enumerada a intervenção, entre as disposições pre
liminare..~ da organização f ede.ral e como uma adve.rtencia 
de que se trata de um principio organico, basioo, deixado ao 
Governo Federa], como representante geral da União. 

Foi a these sustentada, em 1.908, no Congresso Juri<lico, 
reunido nesta CapitaL . 

Mas, é evidente que, tratando-se de repellir a. invasão 
r.~trangeira, ou de-vrn Estado em outro, para restabel<?cer 
a oroem. e a tranqu1Uidade nos Estados, e para. assegurar a 
nJ< istencia das IP.is e sentenças federa-es, a -providencia devn 
ser immediata, ~em demora, cumprind<>, pois. ao orgiio dl'.> 
Executivo FedPràl, agir independentemente · de autorização 
dl) Congresso Federal .. · · 

Não, assim. quando se· trata ~e manter a" fórma r epu
. hlicana federativft -· § 2º do art. 6º da Constituição, cn

hcmdo neste caso ao Poder Legislativo. derimir o confli~to, 
JlOI' ser o poder pólitioo, 'por excellencia. · 

E'. a do,utrina sustentada· pelos .melhores constit.uciona
lh~tas, ·. e entre nós pelM egregios .iuT'ii;consultos. Barbalho, Rl1Y 
Rarbosa. Pedro Dessa e Amaro Co.valcanti . 

O primeiro desses eonstitucionalist.as, nos 6eus «Com:.. 
mfflltaríos>, escreye, pag. 24: . · . 

I . 

«Peln natm·~a essencialmente po1if.iea dos casos ou0 so 
possam comprehender no § 2° do art. 6º dA. nossa Conetlt..ui
ção. a r,ompeteneia para a inte-rv1mção P,. f.nconteatavelmente 
do Poder Lf".gistalivo. E h:;to ~et.á de acci\rdo, com o que prc
valP.co em pafae$ <fe instituicõr.s fP.dP.rl\f. iva~. como ns lll'lS8&$. 
'.'llem poderia ~P.r do outro modo. Confiar eseo. int.ervenGllo ao 
h<>m nu~l'er do Ex1>outivo ~ entref;l'nr-lhe!l as chaves dn Fe.:. 
<tçrnt::Ao '! r.on~tjt.uil-o st1nhor absoluto nclln. · Por . fS.C101 ea 
drl'I~~. Mm rn7.lln. TIP.rl~e -y,n.rAMt rln 2-i de máio d,-,• i 893. d!t. 
Commis~~o '1r> r,onstituiclio do RPn:ido e Si ao Poder Exe
<·nf.ivn RA f'.onMdl'!~~" oRRa fMttldnrl~. min11.da ffl'aria nor ba~" 
a Fcd<'rn1•iio rfos Estados. e a Unilio BrnsilPira. vãeUJ11nt" nn 
~eu alir1•rcf'. facilmente Re eshoroaria. no nrimciro golpe qn" 
sôhM ~na vlhrn.~~e o podm·. F.m tMs MndlrflPs não fnl'il\moq 
um Prc!li<.tcnl" fie Rl'publf cn, mns nm ''erdnde!ro dfet.ador,í>. 

J.R.~lm r-.nt.,.níff"ndo o 'f)rACP.if.o eonst.if.ufr.ional. o ~r. Pt";10-
"4id.,nf.e dn llPnnhJfon. rf"conber~ndo n mtf!tf,.nr.ia de d011" fl'(!
VP.Mlt>!I nn Est.ntil} 410 ~l!pfrlt.o Snnf.o. ~nhm1~tfou 11 l'Olur.fto dc
finft.fvn do caf'lo no Cnnin-eMo. t.omnndo 4"nf1'Af11.T1ft1 m~ciida~ 
t.rntiP.nt.e~ n ac:spc·urn.t' a orrlP.m e a lrnnrr11H1irl:ufo pnhlfcas. 
f'et"tnrhR,(fa~ 1-fP, rn~fn naonPll~ '01'.1"tf" rtn F~riet'acftn. nofii O& 
ar.onteeiment.o~ P.!!tavam a exigir medidtls de cal'aeter 111"-
;;ente~ · • 
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Relativamente a . segunda pergunta que formulei em 
que o pa:ragrapho do arL. 6" da Constituicão deye ser enqu~
drada a hypolhese sujeita ao estudo da Commissão -- o il
lustre Sr .. Jlela.tor, em brilhante argumentação .sustenta que 
o caso <lo Espirito Santo se enquadra no n. 3 do art. 6• da 
Constituiç.õ.o. por ser a duplicata do Poder Executivo ,um 
caso de perturbacão de ordem constitucional e não um caso 
ele violação da f órma republieana federativa, pois este . ul
timo caso só póde dar-se quando os Estados faltam aos de
w;;res constitucionaes para· com a Nação, como por ~emplo, 
quando pretendam exercer violentamente os poderes que lhes 
são prohibidos por estaI'em confetidos á União, ou quando 
pretendam retirar-se da Fed.'.flra<;ão. 

Lealme~te. porém, o illustrado Sr. RelatOt" declara que 
pela interpretação mais seguida no Congresso Federal, nos 
differentes easos em que se têm discutido a questão .<ia in
t.ervenção. as duplicatai; de presidentes ou governadores e. as 
dé assembléa. legislativas, são factos que autorizam a intar- · 
vencão para manter. a fürma republicana federativa. e a au
t.orizam · inde.penctente da r".:lquisiçfio dos govemos looaes. do 
Estado. . . · · · 

Nesse ponto, pois, estou em desaecõrdo, data venia com 
a opinião do doutQ Relator parecendo-me que o caso enqua
dra-se cm o § 2" do art .. 6° da. Constituicão, e não no § 3•; 
que estabelece ãuas con<liçõe~. <lou.s requii:iit,oa para qtte possa 
sP fiar a inten.-encão: 

P. pertnrbacão da ordem e da tranquillidadae: 2•. re
quii:iição dos l'e·S"PP.ctivos govet"D.os. Ol'a, si. na · hypotbese, a 
porturbacão <Ja ordem material t,e...-A togar, o segundo reque
silo não sa verificou. pois o que se contest.a .1ustamente n(I 
<1aso é a e:tistencin. de um g-overno naquella parte da Fe
ec>raçlfo. 

DPmai!'l. si a dnttlidade dA Go~erno é Cõn3idersda ~omo 
11m11 vir,ln~ão da f~rma T'PrHt'blicann. fPderativa. permif.tir-n :i 
int.<>rvc>nc:t!.n rnmo f"nm1adrada em o § ~ do art. 6•, Sl!lr'iR Urar
<io Cnnl1'!'l'~~o T,PJ:!'i~laf.ivo a entnpett'incia, que ~ne tem. estanl!o 
rcunir:fn. <le dcrimil" a atrnsUlo. pois, na bynotbese daque1le 
parrurrapho, a· competeneia para int.ervl-r ~ do Executfco Fe
dêrnl. · ~ 

Commcmtando o § 2" do art. R" .T. '.Barba!ho l!Hlm eiJc?"eVP: 
«A fnl1.a ou cMetnc!ln dA Gnvemo em um Estado. a duati

d1úir de goVPM1arfores. ou 'fo ConJ?t"P3~os, rnnsUtuem um& ver
dadt>ira ~n~pr>m:iio. violnr.!10 ou dPpt"Rvnção da forma repu
hli~nna . Tln m1>!1tnn morfo os r.onf1fotos pottUcnt' ~ntre oa 1>~-
1forP~ do 'F.<ltrttfo. QUnnrJo P.m'fi0.r'3Cf'!ffi nu SUP'{>rimam a llCCfto 
~ºº"' ifr:dnnal 1i<' <nml11uP.r dcfü~s. El~o ~aq.os pois de ínterven~lfo 
1'rdC'r::tl "' com-rH·~h"Tii'fl"'rn-i::c no art. 6º § 2•. 

Um do:l nrinr.ipne~ flns do G<>vP.mo ~ ass~JrUt-ar ao cidadã'' 
q1w h::i :rnt.orMadP: par~1 g~rir os negocios rmblfoos. QUP.m é 
essa autoridade e quacs são a.s kis a quP. se deve obcdiencia: 
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· (J. A. •famenson, Gonst. Conv. pag. 106) . Si o cidadão acbà
s~ pel'.':.trite mais dü um cllefo de Estado, mais de um corpn 
legislativo, se ha kis e acto;; na mesma occasião procedentes de 
assembléas e autoridades rivaes, que disputam a obcdiencia 
do povo, não sabe o cidadão a quu autoridade. rc;cor rer, a qual 
pagar hnposto, otc. , não existe então Governo, mas anarchia 
e grave perigo e damno para as instituições e para os direitos. 
que cllas devem garantir, do.: cidadãos e das autoridades legi-
timas . ., .... · 

· Isto posto, não vac.illo em subscrever. o pro,iecto formu
fado pelo ~r. .!\fello Franco, pois diante dos .elementos que 
nos foram presnntes não podemos ·deixar de reconhecer que o 
:Presidente do Espírito Sant.o, para o quatriennio a expira:· 
<'lll 23 de maio de '1924, é o Sr. Nestor Gomes. ' 

Com effeito. · a.llega-se. que esse senhor não fói. reconne
cH1o pelo poder competente, devendo ·exercer a presidencia in
terinamente o Sr. cor'oneI Francisco Etienne Dessaune, Presi-
dente do Congresso do Estado. · 

· Ora, examinando-se os dispositivos do Regimento Inlcrn1Y 
~.o Congresso Espiritô-Santense, e as actas das sessões havida.s 
·e que n~s foram apresentadas, vê-se que o coronel Dcssaun(I 
não })Odia.· ter sido eleito Presidente do Congresso. 

Eíf~clivamentc di'i a acta da sessão solemne de instaU::~
ção do Congreaso, realizada· em 22 de maio, que houve um re
querimento do. Deputado .Mourão ·pedindo uma sessão extraor
dinaria para que eleít..a fosse a Mesa, pedido que foi indefcriuo 
pel('. Presidente Sr. Geraldo Vianna. 

Podia o Prcsidénte a~sírn proceder? 
Evident.ement(', sim,. n-0is, cnti·c as .attribuic:.ões do Presi

<fonte da Camara, está a· de convocar sessõe3 fóra, das horas ~ 
<lins marcados em · algum caso urgente e cxtraordinario. 

Nfío encontro, no Regimr.nto, dispositivo algum que obri
fúrn o .Pre~j<lente a del"l'."rir pedidos de convocar sessões cxtra
ordinarias do Congresso. fnrmulado por qualquc1' Deputado. 
mie ,; () .infa da dclibriracão .. Mas o P.rc.3jd~nte não se lill)ilOu 
a indeferir o requerimcnlt). Consultou o Congre;sso, e esh 
l'"lo vof:o til' desf'mpnie. delih0rou quo não havia neces.sidad1i 
de se fawr a s~~ssão t·cqurrida, riois a Me~a cxisf.entn dúvia con-

· 1imun·. E em seguida o Presidf>ntn convocou uma sessão para 
o dia sc~inl.e (23) e declarou, veja-se bem, encerrada a sessão; 

01'a ~r. 1!1werracla foi n scs~iio, n não suspensa. seguc-~o 
que o Vicr·-Presidcnlo júmais poderiu. assumir a presidencia 
do Congresso parn convocnr quul'l\lf":!r sessão, pois o Vice-Prc
.síd~nf.e, nos lr·rmos do art. !ifl do Rf.'gírnrmfn Jnf.e1•no do Con
gresso substilne o !>residente nos impedimentos deste. Esse 
jmpecHmrmto ntio exiFitia, o Presi-O~nf.e eslava no exercicio do 
suas furwc.ürs. <fo modo que tud0 (]l.lanf.o se d~u na sessãu pre
·;;;ididn pelo ~r. Amcrico Cor.lho, no dia 2~· d~ maio, na. qual 
foi <11Pito (J ~r. Dei:;smmc. · como ~e não <'Xistissc. e nesl.a8 
condições nãn p{1dp ::;er <!llc con!'iderado como P1•esidcnt.e in
terino do E~lado do Espírito Santo. 
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Qu:mlo fr l"f'gfümi.dade da r,residencia Nestor Goh.'l~s. coi"tlt') 
juiz, no caso. obrigado a resolv<'r Cl a-ssnmpt.o diante dos ele
mentos <iuc nos foram pre$rnles; não me animo a d<'élarar 

· nullo o seu reconhc-cimcnto. . 
· Allega-sc que o recohecimento não podia ter se dado pol' 

fal!.ar numero . legal para esse fitn, pois vai-ias disposii;õc~ 
Iegaes (,lei 0leit.oral do Estado e :Regiment.o Interno) exígel'' .. 
cxprcsaamentp 13 Deputados no minimo, como numero legal. 

· para se proceder ao reconhecim~nto. · 
Realmonte a lei eleitoral do Espírito Santo, tal cousa 

prescreve, mas essa lei .não ·podia deixar de prescrever o 
principio corn1ignado em···o àrt. li.7; § 1º, da· Constituição Fe
deral : «O Congresso. fará a . aptfracão- na sua primeira sessão 
<lo m~smo annc- com. qualquer nuniero.» 

E' um prjncipi.o const.itucióntt.l, que deve figurar nas 
Com;tituiçõ{!s dos Estados, ou nas suas leis eleitoraes, e que 
foi colloco.clo na nossa Constituição, procura explicar Barhà
lho, <.:pelo proposito de evitar o que ·em giria parlamE:ntar i:;e 
chama ~obstrucção:., a ausencia ou . retirada. . de. représentah- · 
tes para não formar casa, pela privacão do numero delles re- · 
(]ucrido· para a sessão, verdadeira deserção _e chicana da baixa ~ 
polit.ica, QlW podP,ria procrastinar indefinidamente a apurao5.o . 
da eleição presidencial», perpetuando-se no governo, accr'es
r.óiitfi, . t1m Presidente, que para tal não· foi eleito. 

A Constituição .. do Estado . do ' Espirito Santo, embota. não 
tenha l.ranscripto o dispositivo constitucicnal, estabelece en

. tr~tanto, como bem frisou o parecer, em o :art. 43, que as de- · 
liberações do Congrosso, salvo disposicão expressa nesta 

· Ccnst.ituicão; · serão tomadas a pluralidade de· votos sobre a. 
maioria de seus membros. e assim a lei eleitoral. não · podia . 
violar esle principio, estabelecendo em um .dos seus artigos 
que 4:para o reconhecimento é indispensavel o voto assignado 
de 17 Deputadcs no minimo, ou f3 si até a vespera da posse 
não comparecer aquelle numero~. · 

Allega-se, · ainda, que o voto · do Deputado deve ser a~
si gnado, n que a s assignaturas de tres ou quatro Deputados 
foram fnlsifieadàs na actá. em que se diz ter . sido :l'cito o re~ 
cOnhecimcntc· do Sr. Nf'.stor Gomes. Lendo-se . a neta im
pugnada vt";-se que a affirmativa sobre a falBidado das assi
gnaturas não é verdadeira, pois essa acta estâ assignada ape
nas pelog membro:- da Mesa. e quanto á nullidade do rcco
nh ocimrmlo por falta cio «vot.o assígnado~ o parecer demonstra 
de medo \wHhant.P-. como fiz sent.ir, q1rn o dispositivo dn. ll'li 
nleitoral rio E!'pirifo Santo. não t.em validade, pois viria altP.
rnr o principio estabelecido no art. ~7, § 1 º da Constituit,:.ão 
Fecl<iral. obs~r,'.ado, de um modo geral em o art .. 43 da Consti
tu if.:ão rlo Esf.ado. 

Dcmnis, Vf!-Se que· u exigencia do voto .assignado, não é 
rigcrosa. havendo casos até ~m qt1c a. votação para o reeo

. 11lteriml'nt.n do Presidento e õo Vioc-Presid<lntc é s~cref.a. 
,(.'\ri. . J 58, § 2º, do Regimento.) • 
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Mas se allega, que não houve tempo material para set 
feito o reconhecimento, e dá-se como prova dessa a?legação, 
e· faclo de te o Sr. Geraldo Vianna, reqt,Jerido um hábetU
corpus, ao Tribunal de Justica do Estado, affirmando tal 
cousa . Ora, não vejo como inferir-se desse acto do $t. Vianna 
a., conclusão referida, pois, conhecendo sem duvida, o pro
cesso do reconhecimento do Presidente, presumia o appareoi
mento de qualquer contestação do diploma, tornando-se, u
:-iim, mcroso o processo. Mas no dia 22 de maio, dia da instal
lação do Congresso e da apresentação de qualquer contestação, 
esta não surgiu, podendo assim o processo do reconhecimento 
ter rapido andamP.ilfo, não se realizando os receios daquelle 
Dt'!putado. 1. 

Allega-se finalmente que o que ee diz na acta do reco
nhecimento, quanto á presença de quatro Deputados - Gama, 
~upertino. Rocha e I~aranja - uma falsidade, e mais que o 
Sr. Nestor Gomes não· esteve no edificio do Congresso no dia 
23 de maio. Ora. não nos foi apresentada prova alguma, 

· dossa allegacão, simples affirmativa das partes em c-0nflicto, 
ou declarações ·graciosas de interessados, sem duvida, sem a 
força conveniente necessaria, para invalidar a acta, em as
sumpto . de tãc grande . magnitud_e que diz respeito com a 
autonomia dos Estados . E quanto á affirmativa referente á 
ausencia do Sr. Nestor Gomes, no dia 23 do edifioio do Con
gresso, ella é . desmentida pela palavra do Sr. commandante 
iia Re.giãc· no Estado, insuspeito ás partes interessadas. . 

Em resumo. não me animo _com os dadós, com os . elemen
tos fornecidos á Commissão, a dar como nullo e inexistente o 
reccnhecimento do Sr .. Ne!=!tor Gomes, tido e havido por 
(';regos e 1royanos, como realmente eleito em um pleito livre, 
~ assim como disse, subscrevo o parecer do Sr. Relator, com 
a reslriccão a que .me referi quanto. á collccacão do caso em 
o § 3" do art. 6" , da. Constituição Federal, divergencia esta. 
ulitís, puramente dôutrinaria, defendida com grande brilho e 
dosde muito, pelo Relator, mas que na hypothese não influe 
nn ~olucão de· caso submettido ao nosso estudo.> 

MENSAGEM A QUE SE REFERE O PARECER 

Sra . membros do Congresso Nacional - Havendo termi-
,, na.do no dia 23 deste mez o periodo de governo do Dr. Der

nardino Monteiro, Presidente do Estado do Espírito Saatc, 
dous cidadãos. os Srs. Nestor G ornes n Francisco Etienne 
Oessaune, cedal'::i.r::im-se investidos na presidenci a do Es
tado: o primoirn . . dir,-se. eleito pelo {>C'vo e reconhecido o 
nmpo.':Jsado pcl() Ccngre~so; o segundo, cor.testa a ultima parte 
destil affirmvliva. e disputa a successüo interina. como Pre
~idt>nle dn A~sPmbléa J .. egislativâ, para que diz ter sido esco-
lhido uo dia.· anterior .• · · 

A communcacao da posse no Poder Executivo Federal 
n~o vciu acompanhada <fo qualquel' prova ou justiíicaçã.o que 
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lhe pernfütisse reconhecer a um daquelles cidadãos a. legi
timidade do direito invocado por ambos. Mas como perma
neeesse inalterada a. ord~m publica, e se mostrassem os dous 
pretendentes, a julgar pelá altitude em que se conservavam 

·. e pQlas ~ommunicações dalli reeebidas; inclinados á solui;:ão 
<!a pendencia por meios legaes, não me senti no dever consti
tucional de adoptar ·qualquer providencia sobre o extranho 
caso. · 

Suceede, porém, que a partir de . ante-hontem, á meia
noite. as duas facções entraram eiri. luta á mão armada na 
ci-dade 'd~ Victoria, cada. uma dellas apoiada em eleméntos da 
forçà politicial; o c.ommercio e os bancol'I fecharam, por· au
scneia de ~rantias; o psnico invadiu os lares; a população 
aterrada. exposta aos maiores peri~os. abanc!onou a cidade; 
as ·ultimas communicações, transmittida~ pelo commandante 
da força federal no Estado, pelos representantes do coinmercio, 
nor numerosas pessoas gradas e pelo juiz seccional em exer
cicio, fazem prever acontecimentos ainda .mais gi-ave~. or:
ourreneias ainda mais lamentaveis . 

Pareceu-me não s~;,· licito ao Governo da Republica per-
1112necer indifferente a caso de tão manifesta urgencia. e in
Hludivel gravidade, e pe1o contrario lhe cumpria as.seimrar -a 
ordem publica, assim compromettida na cidade de VictoriR, 
até . que o Congresso Nacional, tomando ·conhécimento dos 
imccessos, re3tabe1Messe a fórma republicana federativa. f':Vi
dentemente !llubvertida,.. nindà que de :facto, no Estado do Es-
pírito Santo. .. . 

Com esté exclusi"Vo intuito. resolvi intervir no referido 
:Bstádo e 'expedi hontem o decreto de . que vos enviO a Cópfa. 
junt~. · 

Remetto-vos igualmente cópia dos telegrammas qué mí• 
fofatn cirigidos· à respeito dos · factos a~ima expostos. 

Tenho ' a honra de lévar ~estes factos ao vosso conheci
mento· e apreciação pa:ra que 'adopteis ai:: providências com
plement:;res e quaAsoµer ou't.r~s que .iulllardes neeE'!ssarias, 
com o fim dl'! r .P,$:f:tbeleMr a f6rma republicana àe facto . in
exist~nte •no Estado do Espirito -Santo, declnrar qual o Pre
sidente leirlf.imo. efff>ctivo .O\e · interino, ·do mesmo Es-tAdo, e 
assim habilitnr o ·Poder E:xP.cutivo Federal n rí'act!\r ns imns 
1·ela<)ões officia.es com aquella na\'tc da. Federação. 

. Riv dn JanE>iro. 28 de maio de 1 !l20, !l9º da lndependencia 
~ 32 .. da. Republica. - Epitacíà Pess(ja. · 

nEéRETO DE 11'c"TElWENÇÃO 

becrPf.o· n. 14. t9t, de 27 da rnilio rlP 1920 - Di:'!r.reta a 
mt.ervencão ·fpf!pral no Esh1Cio do E~m~ rito Santo. afim de 
manf Pr a orn"m pnhlil:-:t, aM qnA ·o Cor~rPsso N:tr.ional. <ie 
accôrdc com o :lrt. 6°. n. 2. da Constitui cão, res~beleca nm 
a fórma ·republicana !éderativa. · 
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O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil : 
Considerando que no <lia · 23 .deste mcz, tendo expi'::'ado 

. o período de governa d..J Dr". Bernardino .Monteiro, J.>residente 
do Estado do Espírito Santo, dous cidadãos,. os Srs; Nestor 

,,,.. Gomes e Fi·ancisco Etie~ne. Dessaune, '5!:! declararam ao mes
mo tempo investidos do eargo de Presid('nte: o·· primeiro, di_..: 
zendo-se eleito . pelo poyo . e reconhecido e empossado pelO 
Co:r..gresso; o segundo, contestàndo .. esta ultima affirmativa e 
disputando a successão ad intáim na qualidade_ de Presidente 

- da Asscmblr!a Legislativa, para que · fõra eleito na vespera; 
Considerando ·que ambos esses cidaC.ãos cgmmu11icaram 

sua posse ao. Governo Federal; mas n'enhum produz·iu perante 
est.c ·qualquer. prova cm apoio do seu direito; . e · ·e-orno a 
djsputa se mant.inha em estado pacifico e os cous pretendentes . 
.se mostravam dispo~tos a resolver ·D --caso por mélós legae·s, 
o Poder Executivo · Federal não se sentiu no . dever de . adaptar 
11trnlquer providencia; . . · 

Considerando, porém, que a partir ·de hontem· á. ·meia 
i)oit0 as duas .. facções entraram erri luta. ::i.rmada, cadà · uma 
apoiada por uma payte da força .de policfa; o ·commercio e os 
bancos fecharam; á populaoão aterrorizada abandonou ·a ci
dade e segundo os ultimas· telcgrammas .. estão imminentes 
grnvP.s aêont.ccime_T)tos e factos lamentaveis são do. prever; 
· · Considerando q-:.~o, em taes conr.ições,. não é mais licito 
ao Governo c-0n1ier'i.iar-se inactivo; o caso. é de · urgep.çia . ma
nifesta: cumpre a-ssegurar a or.d.en1 ·publica gravetntffite · coro
promr~ttida ná cida<;le-- d:a ·victorfa, até · que . o Congresso N~
r:ionnl, tonrnndo . conll'eciment.:O .çips sucee.ssóiS. restaJ>ele<;a a 
:Mrmn. rcpublicanà federativa inexistente · de:· facto no: Estado 
do Espirito Santo. Não deve o Go:verno· c·ruzar os ··brncos · á 
espera àgssi deliberação, ceante de . ~cont.ecimentos que, de 
um momento para outro,- ·podem a~sumir gravida~ ·excepcio
nal. Por rnai!; r-apido que. se~ o ·teillpo. tomado para essa 
dolib~ração, dentr.o della factos irreparaveis ·podeJl.l oecorrer: 

Resolve !nteTvir no Estado do Espirito Santo, afim de 
mnnt.er a ordem publica até , q'Qe o Congresso .. Nac.ional, de 
ncr.1jrdo com . o a·rt. 6°. rt. :z: da . Constituição, restabeleça alli 
a f(1emn. republicana fedcr~ttva;'. que . se. acha de facto snb
verti.da e d·cclarc qual o Presidente legitkno, effect.ivo ou in-
1.:ol'ino. elo mesmo Estado . · 

ruo dr. .TanP.iro. 27 de maio de 1920, · 99º da Independen
c in. o :12" dn Repnblicn. -~ Epito.ciô Pessf>a. - Al(1't!do Pi·ntn 

. V·ir.fra rfe Mello. - João ·Pati_<i'iá Calot1eras. · 

Documentos a que se refere o parec~r. 

DOCUME:NTQ· N .. i 

Vfof.oria, <'m irí de dezembro de :!919 - Exmo. Sr. Dr. 
Bf'rn:mlino ·ie Souxa Montch'e, .!\l. D. Presidente do Esl.ndo 
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Os ú;émhrus do · Cong1·e:s~u E stadual · ja foram. pen..'. duas 
vezes; o~ arbitros d:~ siluaçâo;· r.•01no c en l.l't) de cunverg1~ncia 
por occusião das cluas lutas politicas travada::; em tun10 da 
st;cc·essão presidencial. · . . . . · 

J~ru Hlt2, fon\1unm1 i!lks um bloco in(lissoluvcl e cond11-
zíram.:.sc de í'!irma a manter unidús Ol'.i valiosos elementos 
com · q,u·c· 'levaram ti. presi.dcncia <lo Estado o. candi<lato uo 
Pa l'tido R'epub'lícuno Espiritosant.ens~. · . · 

Em f91 .6, tiveram ainda os membros do Uon::,ri·esso Esta
dual a. gra1)de missão de congregar de novo os. mcsnws eln-
nwuLos, conseguindo susten.tai· mais uma v.cz o partido- 'ci col
loear directamcntc sob a ·gna.rda de V~ Ex. a vjda e ::i. honra 
da· · a~r:;1·emia<;ão- politicã. a que tódos nós. perlcn<.'\ümos. . 

Coube a v..· J<}x . il grande fortuna que é também nossa, 
do ,rcstabclcciri1cnto d11 verdade acerca . das no~i;as norrna::; 
politica,s e administrativas, .iá· fazendo umtl PQlitieâ do pai, 
jú dislr~uindo justiça com igualdade e· já orjei1tn.ndo ós ne
go0~os pubficos de fórma. . u podcr·-aprcsenlnr-nos com o üosS-O 
cx~edilo 1·cstah·e!ecirlo ·e com o nome do · -Espit'it o ~uul,o cn-
gr:mdecidu e respeitado. · · · · 

·A nosi;a posição de agora. scnrlo hem o rcsull.ado do ~s
fórco. do 1:rítcrio e da · dcdir.ar,;ü.o de V. Jl:x. pcl;1s <:rrnsas do 
l~stado, é tnmhcm a confirmação. das es[Jeran\;as · ~ das eonvi

.. ct;ões errí. fJlH! o rt1,sso grumio politico se inspirou, em 19iG, 
para· fazer de V . Ex.. o depositario" de sua confian<;o.· e rlc 

, séus destinos. . · · 
So ·os membro8 do. Cong''r.·esso Est.aciual, <le ÚH2 o.. HHG, 

tiveram uma .. · W.o elüvada · missão a-cump1'iF, amparando a. 
\rido. · e a. · honra de nos~a "B.brgremtàOãó, . Veio . a . caber -aos de 
agôra a n'lissão igUalmente olevada· de ·concorrer IJal'.3. t~Vil:ar 
a: dc~un'ião entre os proprios e1e·1nentos elo partido. · 
. Ant .. c -a formação . de duas corre1ltes no seio do partido e 

da decisão ·de ·serem · levados 4::lous nomes á Conyenção que 
tem de escolher o eantiiàalo :i presideficia do Estado no pro-

. :timo .quatriennio, . era na.turâl qüe ni.1.'5 mnpenhassen.los por 
nm ·entendimento rfo q.uc pudesse result.ar a união rlc todos · 
os elementos do. partido em torno de ' lln'l só nome. '. 

1 Felizni:enlc. . a eorreute. que. tinha como ... s.eú . c.and.iaa!.o. ·o 
. D.e'>· dc6Hfano .o\'bei ·de .Almeida foi solicil:úfa mn offcreccr ·a 
desistencia dcssà ·candidatura. conforme doc~umento juntCli' 
tambHin eri1 beneficio da conciliaeão. . . . . . . 

A ·outt•a corrcrite qriê t iillia ·como seu call'didul.o· o ·nt-. 
Henrique de Novaes, procudeu do mesmo modo, ofterec-endo 
n desistcnciu dessa. candidatura, conforme documento junto, 
tambem em beneficio da conciliacãô. . 

· Ambas unidades · ne$8e pensamento appcllaram po.rn quo 
V. Ex. indicasse um nome <le acci'.irdo <~om a coi1vnmenciti do 
Estado o capnz .. de congracnr. as duas conentes, SUl'gindo. en
t.ão a indicacão 'que V. Ex. foz dos nonws do Dr.putndo Dr: 
Manoel f:\ilvino · i?tlon.iardim. do Senador .'ll:estol' Gomes (} <lo. 
Dr .. José Ant.onio I.opcs. Ribeiro. . . 

Dando cumpriment.O á. nos!:lu. nlevacla missão de zofa1~0~ 
pela. integr~daae do· partido, temos " tn:ande. alegria do êom...i 
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munfoar a V. i.:'t. crue, com o concurso e applauso da una.ni
rrlida.de da nossa corporação e cõm a. satisfaÇ~o plena de to... 
dos os elementos cómponentes daquenas duas correntei, ficou 
·adoptado ·o --nome do Senador Néstor üoines como C.lndidato 
cie todos elles a de todo:s ·nós . · . . 

Contamos que esse nosso distincto C">rrefo;ionnrio nio so 
recusará a ~sc,:lha que de seu nome fizPmos para sei· lEH'a.do 

· à co·nvencão do no:so partido, pondo as~im mais uma .v~ em 
. prova a sua grande deâtcacão á causa publica e aos iot.er es -

ses do partido a que todos perteI).cemos. . · 
<'.om os · Protestos da nossa ma.is elevada eonsid·~racão, 

subscrevemo_-nos de V . Ex·:· .:.- Gerald4 Viann·l, Presidente 
dq Congresso. -- João de Deu.$ Bueno. ~ Franci.sco â.lt:e~.de 

.Athayde . - Oscar Mourão. - Alarico de Freita$. -Felinto 
El11sio MlL1'tins. - Neuon Monteiro . - Etienne De.sso.une.
Americo Ribeiro (. '.oeZhó. - . Manoei Nunes do Aniaral Pe.:. 
,.eira ~ - Jacintko Antonio de Jcsu• Matto1.- --' Cesar Vieb'a 
Machado. - José Cup·ertino. ~ Frant.:isco José 4a-Rocha. -
José Maria Gomes. - Jpsé Pedro Ferm;mde1 .A.bandib .• -. Co
lombo Guardia. - Alvaro de Castro ' M.attos. ·- ··· ·Wamuul 
Cunha. - Antcrnio Ronorio da Fa'n4eca -Castro. · · 

l\econheco verdadeiras as firma~ . de Geraldo- Vianna, 
Joãó d~ .Dmis R. · Netto, Francisco Alves . rte Atha.}'de, AbneI' 
l\lourão, Alarico de . Freita,s, .Felinto ~lysio . Ma~bns, Nelson 
Monteiro, EUenne Del~saune, Americo .Ribeiro Coelho, Manoel 
Nunes do Amaral Pereira. Jacihthv Aritonio de J .;isus 1\tattos; 
Cesar Vieira l\faohado, José Cupertiiio, Francisco ·J'-0sé da 
Rocha, José .. Maria. Gomes, Jos~ Pedro . F~rna.ndes AbaJ\<~i~ Co
lombo Guardia~ Alvaro de 'Castra Mattos. Wa.ntUJl- C.unna ... e 
Antonio Honorio da Fonseca . e · Castro. por ter aelias pleno 
conhecimento é do:U fé . Victoria, i2 de maiQ. d.e 1920 .• ....- Etn 
t.estemunho ( G. S . P . ) da verdade. GrimaüJO . doa San.t.of . Pi -
tiheiro. · , · 

DOCUMENTO N. 2· 
' ' ' \ . 

O tenente-coronel . Eduardo · Ca~neirC) de MendonÇ$,· ser
"entuario do 10° officio de notas deiita cidade do Rio de Ja~ 
neiro, 'Capital da Republica dos Estados ·unidos" do Brasil, 
~ervindo n o impedimento do bacharel João Roquette Carneiro 
de Mendonça: · 

Certifico que revendo. o livro de notas deste cartorio iwb 
numP.ro c~nfo e qua.torze delle, a tolhas seteJ,lta e nove v . 1 

consta o instrumento qu~ me é pedido por oerticlão e ouJo 
r ~or e o seguinte : • 

Instrumento publico de renuncia de cargos que faz o 
Exrno. Sr. Nestor Gomes, na !6rma abaixo : · . 

~aibam quantos ~s{e · instrumento __ virem que no anno do 
nascunento de Nosso S'3nbo1'. Jesus Cbristo de mil noveeentõs 
e vinte, aos oito diaa do inez de março, nesta cidade do Rio 
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de Janeiro, em meu cartorio. e . perante mim · tabeUUio. em 
virtude . de distribuição que hoje me fói· feita, compareceu 
coroo . outorgante o · Exmo. Sr. Nestor Gomes, solteiro, maior. 
negociante, domiciliado na cidade de Vietoria, capjtal . do Es
tad'! .. do Espírito Santo, conhecido pelo proprio . d~ mim ta-. 
belhao e das testemunhas .adeanle nomeadas . e . assignadas, . as 
.quaes são. minhas conhecid~, do qne ·dou fé. E na pi:esenca 
das mesmas testemunhas pelo outorgante m"' foi dito que ·re
nuncia desde hoje e para todos os effeitos os segtiinles car
gos commerciaes · que. occupav8 : presidente da . Victoria Tra.-
· otion I .ight Improvements Co . ~ dir·eeto:t do . Banco · do Espí
rito Santo,. da Compachia Predial , da Companhia Alliança 
Mineira. e da. Companhia Colonisação Noroeste de S . Paulo? e 
membro do cansclho dti adm1nistração da Companhia Regis
tro Mercantil do Rio de Janeiro. De como assim me pediu 
que lhe Jayrasse .em minhas notas este instrµmento, o ql1e 
fiz por intetmedio de meu ajudante Feliciano castello Branco 
sendo-lhes Iido .e achado conforme o acceitou e ass;gna com. 
as · testemunhas presentes Alvaro. Augusto Tostes e · Victor · 
Manoel Almeida. E eu, Adríão Accacio Pereira de Figueiredo
Junior; tapellião· interino, a subscrevo . Rio de Janeiro, oito 
de mar<;o de mil novecentos e vinte. - Nestor Gomes. -
.Alvara Augusto Tostes. - Victor Jlanoel Almeitkz. Estavam 

· colladás e devidamente inutilizadas ·duas estampilhas fede-
. ,raes no valor de seiscentos réis. Era o que se continha e.m o 
1n~trUmento de que . me foi ·pedido a prêsente certidão .. que 
bem e fielmente fi.:i; extrahir do livro numero e folhas · em 
comer;:.o .declarados ao. qual me reporto e dou fé., em dezenove . 
de :maio de mil novecentos e vinte. E eu, Adrião Accacio Pe- · 
rell'.a de Fig'lieiredo Junior, taoellião interipo, subscrevo e · 

. a~signo. - Ad'1'iao . A. P . de Figueiredo Junior . Rio, i9 . de 
maio de t 920. · ~ A. ·de Figueiredo · Junioi-. -

N. 29 -.t920 

. Abre o credito 68:J'!_CiJ!s~el:~IJ:: laa::!saqament~ ci ·~~ .·. 

Leopoldo José da Silva. Tavares, contador aPósentado· ela· 
:.r\do;iinistraç~o dos Correios no Estado do Ma.ranhlo, reque
reu ao Govern.:> o pagamento, por exercieios findos, da impor-
.tuncia de 526$GOO, a que se ·julga com direito, proveniente da 
gratificação. local de . 1.5 %; na f6rma do disposto na lei nu-

. mero 2.5241 de 4 de Janeiro de 1912,. e relativa ao perJodo d._ 
corrido .de i de janeiro de t 9i2 a oi de setembro do mesmo · 
anno. · 

E:taminado o pedido . do supplicante pela Secretaria de 
Estado coínpet,ente. foi reconhecido o direito QUé lhe. a.uJste 
ao p~ment-0 req_uerido, pelo . que em mensagem de 12 de 
março de t919 . o er; Vice-Presidente d& RePW>lioa aolioiloq 
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Üo ' C_ongresso 'Nacioual a. uecessuri?- aut_orizaç_ão nara abr~r um 
'(;rcd1lü espi;cial, 1ia 11nporLanc.a~ .acnna de~lm·ada, afim ~o 
occior1·er -ao paga.menlu a que fez JUS o referido tuncc1onarJo 
Leopoldo José da Silva Tava1•cs. . _ . . 

A irtertsagcm vciu acompanhada da expos1çao de. motivos 
a1lrescntada pelo Sr. Ministro da Viacão _e Obras Publicas e de 

-. todas as pecas do processo do requerimento do Sr. Leopoldo 
José da. Silva Tavares·. · 

. ~ . . 

Nestas co11dicões, é a Commissão de Finanças de parecer 
que ao julgamento da Camara· seja subniettido o seguinte pro-
j ecto de lei:_· · 

o Congresso Nacional resolve ; 
. Artigo . unico.· E' o Poder Executivo auloi'.izado a abrir, 

·pelo Ministerio da Via~ão e Obras Publicas, o credito especial 
-Oe 526$500 (quinhentos. e vinte e seis liül e qt;tinhentos), afim 
de pagar a Leopoldo José. da. Silva Tavares a gratificacão local 
n que -tem direito, por ter _servido no anno de 1912, como 
contador da Administração dos Co1•reios no Eslàdo do Mara-
nhão; revogadas as disposiçijes em contrario. · 

Sala das Cqmmissões, ·12 de junho de i920 .. - Cm·tos de 
Carrl.pos. . Presidente,. - Sampaio Corréa, Relator. · - Cels_o 
Bayma. - A. Pestana .. -·Cindnato Braga. - Oscar.S,oares·. 
- C. ]Jlaximiliarw. ~ Alberto Ma·ranhüo. ~·J'l.tstiniano de. 
$e1·pa, · · · · 

' 
:MENSÁCiEM A QUliJ...SE REFERE O PÃElECER 

Srs. Membros· do . Congresso Na~ici'rtal - Em .. additamento- · 
á mensagem qu_e vos foi dirigida em i2. de junho de 1.9:1.8, tenho 
a h~nra de submetter á vossa ~esclarecida. .deliberacã.o o as- . 
sumpto constante- da inclusa expos'icão que me foi apresentada 
r,elo S1•. Ministro da Viação e Obras Publicas, acerca do paga
~~en~o de !526$5001,. de gratif.icacões locaes .a. que se jul~ coro 
direito. r .. eopoldo José da Silva Tavares, tmr ter servido. no 
<.lnno de 1912, ·na Administracão dos Correio·s no Estado do 
l\turanhüo, conforme o processo junto. · 

Rio de Janeiro, 12 de maróo de .1919. - Delfim Mot•eita 
'do costa Ribeú•o. 

S1•. Pl''~sidrmtc do. Republica - Eni mensagem de i2 de 
Junho do anno proximo passado, o Sr. Presidente da Republica 
subm~tteu it delibera.cão do · r:ongresso Nacional os processos 
l'eff>renlcs no~ requerimentos em que dive1·sos :funccionarios 
dn Administrue,:ão dos Correios no Estado do Maranhão solici
farnm pagamento dei gratificações locaes mandadas abonar: 
pelo' art. h3 da lei n. 2.M4, de_~ de janeiro de 1912. · . 
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Entre os nomes constantes da mensagem citada não fi
·gura. o de Leopoldo José da Silva Tavares. contador, aposen
tado, daquella administração, por ter o referido funccionario 
reclamado, por exercicios findos, o pagamento a qüe se julga 
com direito. . . 

. Tendo o processo chegado a este Ministerio, que não o 
póde fazer proseguir, como divida de exercioios findos, por · 
não ter sido votado o credito nece~sario, vejo-me na. necessí
éade de· solicitar-vós a.. expedição de u~a nova mensagem, em · 
adàitàmento á de f2 de jun110 ultimo, subniettendo mais esse 
processo, na importancia de 526$500, â deliberacão do- Con-
gresso Nacional. • · 
. Fi9_a assim alterada para 2 :441$553 a importancia ' total 

ao úreaito necessario para occorrer á despeza com as gratifica- · . 
ções em questão. · 

Rio de Janeiro. 12 de março de l9i9. - AfTanio de Melló 
Franco. 

N·. 30 - 1920 

Abte o credito cspeciai de 120 :866$823 para ·payamento a 
Irlondo &; Camp. 

_Em '.mensagem de 28 de abril do corrente anno, dirigida 
ao Congressq Nacional, o Sr. Presidente da Republica solicita 
um credito ·especial de 120 :866$823; para occorrer ao paga
mento do que é devido a ~riondo & Comp, em , virtude de 
sent~nca judiciaria. - . · . . .. 

Da e."!Cposlção dirigida pelo Sr. Ministro da Fazenda ao 
Sr . Presidente da Republica e da cartá :precatoria ~ d·irigida 
pelo Juízo li'ederal da secc-ão do Estado do Rio Grande do Sul, · 
reqüisib.ndo o pagamento referido, consta. que Iriondo c:t 
Comp., no anno de .1902, propuzeram contra a. Fazenda Na-. 
cional uma accão para o íin:i de serem indemnizados dos prtt .. 
Juízos resultantes da apprehensão realizada, por agentes do 
fi.s1?0, em 8eu estabelecimento commercial, em t899, sob f&lsa 
denuncia de contr<lbando, conforme tudo ficou demonstrada 
no processo jttdiciàrfo intentado . . 

Na noção o na execução foram esgotados por parto do re- . 
p1•esenta.nte da Fazenda Nacional todos o.s recursos legaes. 
Segundo, porém, se verifica. dR. propria carta precataria e das 
informacões prestad11s, não é pos.si.veJ d0Lcrmia1• a qu1mUa 
certa dos juros at.é e. data em que 'fôr vo!.adR a autorizacllõ 
legislativa para liquidnoão final, de f órma. que os juroa recla
mados nti. requisi~ãc judicie.ria devem fica1· dependentes de 
outra carta precatoria. . 

Nestas condicões, tendo ém vista a. mern1agem do Sr. Pre
sidente da Republica, bem como as informaoõ~ preeta~as 
pelos funocionaríos do thesouro na carta. precatorm expedida 

O.- Vol. II 20 
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p~lo J'uizo Federal da Sécção do Rio Grande do Sul, a Com
·mi'ssão dP. Finam:.as é de parecer que seja subruettido á alta 
delíberaçãl) e voto da Catnara o seguinte projecto de lei: 

•,O;-Congresso Nacional decreta: 
A.rt. 1 . g Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo 

Ministerio da Fazenda, o credito especial de 120 :866$823, pata 
occorrer ao pagamento do que é devido a Iriodo & Comp., em· 
virtude de sentença judiciaria, revogadas aa disposições em 
contrario. · 

Sala das Commissões, 12 de junho de 1920. - Carlos de 
Campos, . Presidente. - ee~a Baymq,, Relator. -·- Osca1" Soa
res. - Sampaio Corrêri.. - Justiniano de Serpa.-Aiberto Ma~ 
ranhão. - Carlos Maximiliano. - Cincina.to Braga. 

'.ME?irSAGEM A QUE SE REFERE O PARECER 

~ . 
Srs: membros do · Congresso Nacionai -. - Remettendo-vos 

n inclusa exposição do Ministro da Fazenda· sobre a' necessi
dade de um credito especial ' de 120 :866$823, para occorrer 
ao pagamento· \io que devido a. Iriondo & Comp~, em vir
tude de sentenca ju:diciaria, tenho a honra de vos solicitar a 
competente autorizacão-.para a abertura do alludido ?redito. 

Rio de Janeiro,. 28 de abril de 1920,' 99º ·da Independencia 
e 32º da Republlca. - l!:pitacio Pessôa. · 

r 

E:cposição de motivos 

Exmo. Sr. Presidente de. Republica - Iriondo & Comp. 
propuzerâm, em 1902, uma accão contra a Fazendo. Naoional, 
para o. fim de serem indemnizados dos prejuízos resultantes 
•.la apl)rchcnsão realizada, por agentes do fisco, em seu es
tabelecimento commercial, em 1899, sob falsa de.nuncia de 
contrabando. 

A ncc;.ãü . foi, afinal, julgada. procedente, sendo a Uniio 
condemnadn. a pagar o que fosse liquidado na exeouc;ão de 
se<.tenca. · 

Voi, iior hiso, expedida pelo juii fede1·al no. soeção do Es
tado do ruo Grande do Sul R co.rta preca.torta do 23 de agosto 
de i9i8, requisitando o pngo.mento da quantia. de 120 :8661182!1 
e mais os juros que H vencerem até n da.ta. do pagamento. 

Segundo síl verifica da aarta pt'ecatoria, a 11collo correu 
todos os lra.miles legaes, havendo o representante da Fa
;i.:enda esgotado todos os recursos de defesa em direito per
rntttidos. 

A curta prei•,atorio. nilo póde, porém, ser totalmente oum-
11ridn, tJor{'!oc, não se podendo prevêr a data do pagamento 
rins ,iuros, por rJ.c>pender ainda da autorização legislativa a 
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abertura do necessario crcdílo para. pagamento do vencido 
na liquidacão, é impossivel determinar a somma a quanti::
monta~ão os referidos juros até áquelle dia. 

Ficou, assim, resolvidv que esses juros sejam reclama-
dos ·em outra precatoria. , 

· Quanto ao pagamento da quantia a.trás indicada, fez-se 
preciso promover 9r concessão d.a ~utorizaoão do Congresso 
Nacional para a abertura do respectivo credito especial. 

Peço,_ pois, a V. Ex. providencias nesse sentido. 
Ilio dê Jane)ro, 28 de abril de 1920 . - Homero Ba.ptista. 

PROJECTO 

N . 31 ~ 1920 

Abre os c1·editos necessarios para o iransporte, recepção e 
hospedager11. do Rei da 8elyica e de sua real f a1nilia. 

. O Sr. · Presidente da Republica, . em mensagem {iirigida 
aos Srs. membros do Congresso Nacional, pede que seja. ha
bilitado a proporcionar condigna hospedagem ao rei da ·Bel:
gica e Sua Familia Real na. visita official que pretendem fa
zer ao Brasil. 

· Dada a alta ·signifioacão da vi.sita do rei Alberto I ao 
nosso paiz, alliado que foi da heroica nação na ultima. me
moravel guerra, e o ensejo que se nos antepara de prestar 
homenagem ao monarcha amigo, á Commíssão de F1nançàs 
vae ao encontro dos d2sejoS do Governo e do povo brasileiro, 
apparelhando €ste dos elementos precisos para que . ~ per
maneneia dos .Augustos Monarch:is se revista de todo brilho 
o conforto passiveis. , 

Assim pensando ai Commissão submette a conside.ração 
o estudo da Gamara. o seguinte projecto . de lei: · 

.. • 1 • • .. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1." Fi-0a o Governo autorizado a. abrir pelo Minis

t.erio de :F~xlerior, os ereditos· necessarios para o transporte, 
recepcão ,, hospedagem do Rei- da Bclgica Alberto I e Sua 
lleal Familia. • 

Art .. 2. º Re.vogam-se as disposicões om c·ontrario. 
Sala .das sessões, 12 de junho d.e rn20. - Carlos de 

C'•mpos, Pr~qld'ente. - Oscar Soares, Relator. - Oincinato 
Brana. - Celso Bayma. - Carlos Maximiliano. - Justiniano 
de Serpa. - Alberto Maranhão. - Sampaio Corrta. 

MENSAGBM A QlJil: SE REFERE O PARECER . 
Srs. membros do . Congresso Nacional - ·· Por. occasião 

dn minha reeente ''isita .:i Belgicà tivé ensejo .de tmmífestar 
á. Sua Mag.estade o Rei dos Belgas quanto se.ria agradavel a 
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todos os brasileiros, receber Sua Magesfa.de e Suâ Real Fa
milia como hospedes iio Brasil e do seu Governo. Algum 
tempo depois <le assumir o Governo, reiterei ~e desejo em 
um conviLe ot'ficial, que foi acceito, conforme communicacão 

·que· recebi do governo belga, confirmada por telegramma 
· directo de sua Majestade o Rei Alberto. Fazendo-vos esta 

grata communicai;ã-0, peco-vos, Srs. membros do cong:reSS'o 
Nacional, habiliteis Q Governo a proporcionar condigna hos'."' 
pedagem aos Reacs vi si tant~s. 

Rio âc Janeiro, 17 de ' maio de 19.20, 99" aa Independen-
cia e 32º <la Republica. - Epitacio Pessôa. · 

N. 32 - 1920 

Abre o· credito especial de 20:637$779, para pagamento ao 
desembargador Esperidião Eloy de lJart:os Pimentel 

Perante o Juízo Federal da 2ª Vara deste Districto Fe
deral foi iniciada, a 9 de Junho de 1913, .por D. Umbelina 
Augusta de Barros · Pimentel, viuva do Dr. Esperidião· de 
Barros Pimentel, ministro '<lo Supremo Tribunal Federal, fal
lecido em 15 de m:are-0 de f906, uma acc_ão ordínaria, contra 
a Fazenda Nacionai, .para que á dita áutora ficasse reconhe
cido o direito a .uma. pen·são, cortes.pondente á metade do 
crdenado de. 12 :000$, annuaes, percebido pelo seu finado 
marido, :pagando:..se-lhe ~tt differencas, a mais, nas pensões 
vencidas. Defendeu-se a fazenda; pelos . meios de direito, em 
todas as :instancia~; tendo; p,oré~,· sido condemnada em parte 
do pedido, {Por sellltenca -de 15 · ~fo. janeiro de .1917. qiue, 
apenas, considerou prescrípta& as dífferencas anteriores a 6 
de junho de 1908, mandando fossem. pagas as P.osteriores; As 
custas <lo pleitAJ 'foram proJ)()raionaes. Pelo .x:ecurso e:c-offi 
cio, cabivel .na ·espeeie, subiram os autos ao Sup~émo Tri
bunal Federal , que, por accórdão· de .8 de janeiro de 1-919, 
confirmou a deoiiSão recorrida. :9epois della passada em 
julgada, promovida a respectiva execução e calculados, pela 
fórma. regular, os valores em questão; havendo fallecido, no 
·íinal <lo pleito, . a viuva au'tora e habilitado o seu unico 
filho e hé1•deiro, o desembargador Esperidião Eloy d.e Barros 
Pimentel, expediu-se, a f.av~r deste, o devido precatorio, na 
imporlancia <ie 20 :6-i0$779. ~·ocessado este, no departamento 
competente, e examinados QS calculos, encontrou-se uma dí!'
ferenca de 3$, da qual, immediata e pesaoalmente, desiatiu 
o int.ores!'>ado. julgando-se, em consequencia, tal .precatorio~. ao 
qual nada mais se 1'.PPOZ, em condLcões · de ser cumprido. ri ão 
existindo, entretanto, consignação orçamentaria para isso, o 
Sr. Presidentn da Republica, com a exposicão do Sr. Ministro 
da Fa,,;evde. sobt·e o assumpto, acompanhada do referido pre
ca.torío, solicitou do Congresso Legislativo ~a.cional, por men-
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sagem de 20 de abril proximo ·passado, o credito especial 
para o pagamento de que se trata. . 

A.ssim, .pois, ·a . Comtnissão dee Financas é de parecer que, 
em face do exp<)sto e documentado, se offereça á conside
ração da Camara' o seguinte 

• 

O Con,gresso Nacional resolve~ 
Art.. 1.º Fica o Sr. Presidente da Republica autorizado a 

abrir, pelo Ministerio da. Fazenda, o credito especial de réis 
20 :637$779, destinado ao pagamento do desembargador Espe
ridião Eloy de Barros .Pimentel, unico filho . e herdeiro de 
D . Umbelina Augusta de Barros Pimentel, fallecida viuva do 
Ministro .do Supremo Tribunal, Dr. Esperidião de Barros 
Pimentel, somma em quanto impQrtam as differencas de 
montepio e custas, ·reconhecidas por sentença · do Juizo Fe
deral da 2ª Vara do Dístricto Federal, em 15 de janeiro de 
1917, confirmada por acoórdão rlo Supremo Tribunal Fe-
deral, em 8 de janeiro de i9i9. . 

Art . 2.º Revogam~se as disposições ·em contrario. 
Sala da.s Com.missões, 12 de junho de i920._ - Carlos 

de Campos, Presidente e R.ela.tor. - Oscar Soare$ ; - Sam
paio Corr.Oa. - JustiniO:no de Serpa. -- Alberto illaranhão. 
- A . Pestana. - Carlos Mazímiliano. - Celso Ga.yma. 
Ctncinato Braga. 

MENSAGEM A QUE SE REFERE O PARECER 

"" Srs. Membros <lo Congresso Nacional. - Remettendo-vos 
a inclusa exposição do Ministro da. Fazenda, sobre a neces
sid'ad'e de um credito e&peci-al dte 20:6317$779, para oocorrer, 
ao pagamento do. que é devido ao desembargador :Esiperidião 

. Eloy de .Barros: Pimentel, em virtude 'êle setença, judicia.ria, 
tenho a honra de vos sohcita.r a competente autorização para 
à abertura do alludi® credito. · 

. Rio de Janeiro, 20 de abril · de 1.920, 99,º da IndeP'endencia. 
e 32º da Republica. - Epítacio Pesst>a. 

Ezposil;áo de m.otivos 

Exmo. Sr. Presidente da Republica - D. Umbelina Au
gm~tn. de Barros Pimentel, viuva do exi-mínistro do Supremo 
•rribunal li'ede1•nl Dr. Esperídião de Barros Pimentel, inten
tou acção contra a Uniã•o, para o fim de lhe ser assegurada 
um~ pensiio de montepio correspondente !l metade do orde
nado dnquelle rongistrado. 
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Conforme o Poder Judiciario tem decidido nesses casos, 
a Fazend1a fOi mais uma vez condemna<la a pagar as diffé
rencas de ipensões já vencidáS, bem como a manter a pensão 
augmentada na fórma do pedido. 

Na accão em apreçô, tanto em primeira. instancia CQmo 
no Supremo Tribunal Federal, a autora teve sempre g.anho 
de causa, de nada valendo os recursos de .que o represen
tante da Fazer.ida lançou mão para a livrar da .condemnação. 

Para devida execução da sentença, o juiz federal da Se
gunda Vara do D1str:icto Federal expediu a carta-precatoria 
-de 10 de julho do anno findo, requisitando o pagamento da 
quantia de 2101: 640$779 ao de'Semba.rgador Esp-eri'dião Eloy de 
Barros Pimentel, unico filho e herdteiroda dita D. Umbelina 
Augusta de Barros Pimentel, fa.Hecida ·antes de plr'oferida a 
sentenç.a de primeira . insta.ncia. 

Examinadas pelo Thesouro Nacional as contas transcri
ptas na ~arta-precatoria, foi encontrada uma differenca do 
3.$ contra a Fazenda da qual o interessado immediataimente 
desistiu. , · 

Acha-se, assim, a precatoria em condic-Õ'es de ser cum-
prida. . . . 

Mas, como nã:o existe consigna~ão orcamentaria por 
-0nd'e possa correr a· despeza com o pagamento deprecado, se 
torna p1reciso um credito especial para tal fim. · 

A abertura desse credito, que <leverá ser na importancia 
<le 20 :·637$77'9, segundo o calculo do Thesouro, depende, por 
ruma vez, de autorizacão legislativa,. razão pO'I'· que peco a 
V. Ex. a.a. necessari!i.s providencias no sentido de obtel~a do 
Congresso Nacional. · · . 

Rio de Janeiro, 20. de abril de :1'9·20. - Homero Baptista. 

N. 33 ·- 1920 

Abre o credito 'de 1150 :000$, ouro, para ultimação dos t'raba
lhos . da Delegação Brasileira á ,Conferencia d.a. Paz; com 
pa·recer da CommJssão de Finanças, mandando destaca·1· 
a. ermerufo de 2~ discussão. e emer..da da mesma Com.-
mi.~são · 

(Vide proj"ecto n. 678, de 1919) 

Ao nrojecf..o n. 678, do anno passado foi offerecida, p1,!o 
illnslI'n Deputado Herculano Cesar. uma emenda, mandando 
rcvi1.rora1·. para. o cxercicío de 11120, o saldo do credito de 
i . 500: 000$, aberto pelo decreto n. 13. 3i 7, de 5 de dezembro 
d~ 1918, pnrn dcspc:rns ~om .as obras necessari~s nos edifi
CIOS de diversa~ delegacias f1scaes e na ponte âa Alfta.ndega 
d'o Ceará. . 

A emenda consigna materia estranha á contida no pro
.ieclo, que é 1'esuHante de mensagem do Poder '.Egeouitivo, 
para. credito ~special necessario á u!limacão dos trabalhos 
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<ia Delegação Brasileira á Confrencia · da Paz, reunida em 
Versalhes . 

. Não sendo PêNnittidô; de confõt'n').idade com o art. 174 
d-0 Regimento, offerecer emendas ·ou artigos adlditivos que 
não tenham ralação immediata c<>m o pirojecto, deve a. emen
dá apresentada pelo illustre Deputado Herculano Gesar, ser 
destacada para formar projecto especial sobre o ·qual de
verá ser ouvida p,reliminarmente o Minister: J da ·Fazenda. 

A Commissão de Fli·na,n~as, aI)r~entancto este :parecer 
aiproveita owortunidade para .submebter á. consid'e,ração e 
v<>to · da Camara a seguinte sub-emenda ao artigo unico do 
projelto n. 678 citado: 

Em vez de - pelo Ministerio da Fazenda - diga.,.se -
pelo Ministerio das Relações Exteriores. 

Sala das Commissões, 5 de junho de 1920. - Carlos 
de Ca:nipos, Presidente. - Celso Bayma, Relator. - Sampaio 
Corréa. - Alberto Maranhão. - A. Pestana. - Carlos Ma-
:IJim.iliano. - Cincinato Braga. · i 

EMENDA AO PRO.TECTO N. 678, DE 191.9 

Fica revigorado para o e.xercicio de 1920, o saldo do cre
dito de 1. 500: 000l~, abe+to, pelo decreto iIL 13, 317, de 5 de 
dezeJll:bro de 1918, para despezas com as obras necessarias nos 
P,diflcios de diversas delegacias ficaes e na ponte da Alfan
dégà do Coorá. 

Sala dai, SP-ssõi?.s, t5 de maio de 1920. - 1.lerctüano 
Cesar. 

Edifício cita Delegacia· ~·1sool em Bello Horizonte. 
A construccãc foi iniciada em 1912. por força d.o contra-· 

cto de 12 de agosto do mesmo anno e interr.ornpida em 1914. 
· O Gov(lfno já despendeu a importancia dê 510 :422$700. Para 
a conclusão dafl .obras. em virtude da concurrencia publica 
de que foi objeoLo o ediLal d'e U de junho de HH9, foi accei
ta a propo$la <i'e .Antonio Dias ·da Silva e Mauo.et da Costa 
Azevedo. ·no valor de 429 :6'l5·$2'00. por despacho de 29 de de
'zembro ·do mP.smo anno, do Ministro da Fazendia. Pelo · mes
mo despacho foi orc'!cnado a lavratura do respectivo contracto. 
Em dezembro de 1918, foi aberto o credito de 1 . 500 :000$, no 
qual estava incluid<a a importancia necessaria ás ditas obras, 
por di~posii;:"·ãO expressa do decrelo. Do alludído credito res
tam aintla. i. 200: 0008. não ti>n<fo sido, entretanto, la.vra-O·o o 
contracto, pelo facto dP., por esquccimPnlo, ,nito ~1!-ver o Con
gresso rr:vi~orado o mei::mo parll. () aelual 0xerc1c10. O cus lo 
d2 oeonclu~ão do cdificio é mt-nor do qu<' a importancia jé. d~s
pendid'a .· 

Sala 'rlas seRsões, 15 de maio d.e 1920. ·- He1•culano 
Cesar . . 
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PROJECTO N. G7S, DE 1919 

O Congresso Nacíonal decreta: 
.Artigo unico . .Fica ó Poder Executivo . autorizado a abrir, 

pelo Ministe.rio da .Pazenda, o credito especial d~ 150:000$, 
OUÍ'O, para ulLimaçãCI 'dos trabalhos da delegaÇão .brasileira á 
Conferencia da Paz, reun.ida em Versailles; revogadas .as dis- · 
posições ·em contrario . ·· 

.. ' 
Sala das Commissõ~s, 26 de dezembro de. 1919. - Bueno 

Brandão, Presidente. -· Celso Bayma~ Relator. - Sampaio 
Corrêa. - Justiniano de Serpa. - Vespucio de Abreu. ,__ 
Pacheco ltlendes .. Baltházdi' Pereit:a. 

N. 34 - 1920 

Mn·o (; cr,~dito de .f7: ~00$, para · 2>agamento ao Lloycl Bra.si ... 
letro,.,om varecer da Com_missão de Finanças, favoravel 
d emenda em 3• discussão. , · 

(Vide projecto n. 649, de 19i9) . 
P.'\RECER ll.'\J COMMISS.~O DE l~INANÇAS 

Ao projecto n. 649, da Camara, abrindo o credito, em fac.e 
da mensagem do Sr. Pre'sidente da Republica, para pagame.nto 
de' i 7 ~ ft00$', ao 1..lo~ Brasiieiro;" de d'espezas feitas, · com as· 
viagens de navios d.á<iuella companhia ti Colonia Córi'eccio-. 
nal de T)ous-Rios, foi ~presentada uma emepda pelo Sr. De
putado Ephigenio de Salles, accrescentando a.o credito do pro
:i r-!Clo a importam;. ia. de 3 :519$999, para. pagamento de gra
tificação addicfonal a .um tachygrapho de segunda classa. 

A ,justifiçaf,ã.o da emenda é o facto de ter o seu dispo~i .. 
tivo 'figurado como emenda no projeoto approvado pelai Ca
mara e que tomou o n·. 512. de 191.8 - send6, portanto, ma-
t.erin vencida nesta Casa. · ' 

No Senado, nüo tendo ·~ndamento ainda o projecto a que 
se allude. foi sua mat.e1•ia incluída, como emenda, em outros 
pro,iectos, sendo, porém, por equivoco de rêdatãó, éxduida á 
pal'tc referente ú emenda da. Camara, que deve, por isto, ser 
l'cprodu:zida. visto não ter logrado andnmonto na outra. Casa .o 
projeclo primitivo. · · 

Sendo isto c<?rto, é \l Commissão de Finanças de ,pare-' 
c·or que seja llpprovada a emenda. ·· 

Sala das Commissões. 12 de .iunho do 1920. - . Carlos de 
Campos, Presid1enle . - Alberto Maranhão., Relator. _:_ Cinci
nato Eraaa . - Celso Ba11ma. - Carlos Ma~imiiiano: - Jus
tiniarin de Serpa . - -- Sampaio Oorr~a. - Oscar Soares . 
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EMENDA AO PROJECTO N. 649, DE .i.919 

Accrescente-se a quantia de 3 :519$Y99 para pagamento 
de gratificação addicional, relativa aos exercícios de '1917, 
1918 e 1919, a um tachygrapho de segunda classe, que con
tava, em 16' de novembro deste ultimo anno, 12 anti.Os, dous 
mézes e H dias de servico. . 

Sala das sessões. ?.~ t'I') maio de !920. - Ephigenio de 
Salles. 

JU:stific~tiva 

O dispositivo em questão foi apresentado como emenda 
da· Commissão de Finanças e approvado pela· Camara quando 
esta approvou o project.o n. 5i2, de 1918. -Succe:d·eu que. no 
Senado, tal projecto não teve andamento, e a sua materia foi 
proposta como emenda a um outro, sendo entretanto por equi
voco de redacção excluída a parte a que se refere o mencio
nado dispositivo, que, por isso, é preciso restabelece·r agora na 
fórma da emenda supra. 

PROJECTO :N. 6119, DE 1919 

·o Cohgre3so Nacional :resolve: 
Art. · Fica o Presidente da: Republica autorizado a abrir, 

peJ.o l\finisterio da Justiça e Negocios .Interiores. o credito e!l
pecial de 17 :400$, para occorrer ás ·despezas com o pagamento 
das contas relativas ás viagens de navios do Lloyd Brasileiro 
:í. Colonia Correccíonal de Dous Rios, no 2º , 3º e 4" trimestre 
deste anno; revogadas as disposições em contrario. . 

Sala das Commissões. 18 de dezembr-0 de i 9i 9. - Bueno 
Brandão, Presidente. - .4lb.erto Maranhão, Relator.-- Baltha.-

. ztir Pe1·eira. - .4ugusto Pestana. - Vespucio de Abreu .. -
Ramiro Bmya. -'-Antonio Carlos. - Rodrigues Alves Filho;.-.... 
Pacheco Mendes. - Celso Bayma. - Tho·rriaz ·Rodlrigucs. -
J11stirtiano de Serpq.. ' . • 

O Sr. Presidente - Está finda a leitura do e:rpediente. 
~ , Acham-se sobre u m~sa dous rcqtierimentos que vüo ser 

lidos. ' · " . 
·São sur.ct~ssivumente lidoi:;, apoiados ·e postos C!nl discussão 

os si~guinte 

REQOERtME'NTOS 

N. 1 

· R<'.'quriro quP- pr.lo inl.r>rmf'dio da 1\fosa· o Governo inform,~ 
~·om urgmrnia P-Ol'{llH~ dotem. ha mais de 52 horas, o opero.rio 
Ernesto FcrnandC'~ fübeirinho, que é ca·aado com brnsileirn ·e 
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eleitor no Districto Federal, não podendo por isso estar detido 
de accôrdo com a lei de expuli:ão de est.rangciros. 

Sala das sessões, 14. de junho de 1920. - · Maurido de 
Lacerda. · · 

O Sr. Carlos dê Càmpos - Peço a palavra. 

· O Sr. Presidente - Fica adiada a discussão na fórma do 
Regimento. 

N. 2 

Requeiro que. pelo intermedio da Mesa, o Ministro da 
Guerra informe· si o 2º tenente Rubem Gomes Pereira, prêsô 
no Hospit.al Cflnf.fal do Exercito até seu embarque, foi, como 
.~ da lei, f>Ubmctttido á inspeccão. de saude e em que data, uma 
vez que recebendo 4'.0rdem· de émbarqué» allegou tnolestia, 'f.', 
si o não foi. qual o motivo dessa inobservancia da lei no seu 
caso. 

Sala das 8essões; H de junho de 1920 . - ltiàuricio de 
Lacerda. 

Encerrada e adiada a votação do requeriment-0 n. 2. 

O Sr. Gorn.ercindo Ril>as { •) - Sr. Pre.)idente, o com
mercio de Pelotas, reunido, passou: á Associa~ão . Commercial · 
do Rio d1~ Janeiro. o seguinte telegramma: . 

«0 commercio de · Pelotas fechou, hontem, e, ·em 
grande reunião, . resolv'3u telegraphar ao Sr'. P'resi
dcnt.e da Republica pedindo seja dada immediata so
Iu~ão crise transporte. ferro-viario nesse E~tado, e 
execução redesconto bancario. PecJimos valiosa inter
venção dessa Liga nesse . sentido. Sauda.cões. · - Pela 
Associação Commercia.1, Feliciano XavieT, pr~sidente. 
- J .. ll . Cardoso, secretario.~ 

Uma vei · de posse do despacho;: a · L·iga .. do . Commercio 
desta Cap-it aJ· cnderecou o seguinte officio ao Sr. Ministro da 
Viação: · .. · · 

«T0nho a h,onra. de passar, por cópia, ás mã.ós dr 
V. ]~x. o t ele.gramma· que a I,iga do Commeroio do 
Rfo <fo Janeiro rP.cebeu da Associação Commeraial (lo 
Pelotas. no qual ella solicita a intervoncão da Liga 110 
sentido rle ser dada · immedfata solução á crise de ti.'ans
port 11~ fol'O-viarios que. ha ·longo tempo, se -vem l'a
zendo scn! ir no Estado do .Rio Grande do Sul. 

( · ) Este 1 i ~n rso não foi revisto 'J)elo ora-dor . 
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O assumpto é por sua ·nàtQ.te.za tão importante, 
mormente tratando-se cta um Estado emínenlemEinte 
ptoductór, que a Liga se dispensa de encarecer a ne
cessidade de providencias immediatas, na convicção de 
que V. ,Ex. se dignará tomar na merecida consideração 
o pedido do commercfo pelotenses que já "se viu . for
çado a fechar as portas dos seus estabelecimentos . . 

Queira V. Ex. acolher a segurança da nos:;:a ele
vada estima e distincto. a.preço. - J. Murtinho iVobre; 

· secretario.~ 
• 1 

S.... J;>residente, não venho fazer commentarios aos ter
mos dc~te telegr~mma, porQuanto a crise de . transportes que 
se manifesta no Estado do Rio Grande do Sul, pela incapaci
dade em que se encontra a Compagnie Auxiliaire de remo
vel-o, .iá é bastante conhecida de todo o paiz 'e, mórmente, do 
Sr". Ministro da Viação,. como do proprio Sr . Preside:n.te. da 
Republica. · 

O Govf!rno está perfeitamente ao par da situação emba
raçosa em que se vê o Rio Grande ·do Sul neste momento, •im
possibilitado de movimentar a sua produccão, que se acha 
atulhada nos depositas, deteriorando ... se, ·com manifesto pre'-. 
. 1uizo~ não só para o ·commercio do Est.ado, como para a pro
pria população do paiz, que, assim, se acha privàda de re
ceber os generos ·com que o füo Grande do Sul abastece os 
mercados desta. Capital e os do norte da Republica. 

s.eL Sr. Presidente, que est.â nas mâos do Sr. Presi
dente da. Republic.a da!' solu.c:ão a essa. situação angustio~a. 
resolvendo o problema de accôrdo com os interesses superio-
res da Nacão e do .Estado do Rio Grande do Sul . · · 

A minha attitude, · portanto, _ ne$t~ tribun~. Jiã.o $.i.gnifica 
mais que evitar que o meu Estado, pelo orgão de seus repre
sentantes, fique silencioso deante da situação em que se en- · 
contre, Mt.ualmente, o tocante á crise .de transportes. . 

~ Quero, apenas, lendo os telegrammas qu~ acabo de oorn- . 
municar á Camara, .iuntar ao appello do commercio do Rio 
Grande, o me.u appello directo ao Sr. Ministro da Viação ü 
ào Sr". Presidente da Republica, para que,· consultnndo os in
teresses do meu -Estado e os proprios int.r-resses do paiz. 
SS . . EEx. se apressem ein dar uma solucão convanionte ao 
caso. · · .. . 

Era o crue ril linha a dizer . .. (Muito bem; niuito fJP.w .. ) 

o· Sr. Thomaz C11valcanti diz aue se tem conservado cn
J'.ldo sobre os negocios elAitoracis dó Cearú, dnix.anê.Jo dr. . 'di'!
cutil~ o, qucl' r:ela imprensa, quer pc la tribUila da Camntn.. 

·Boje, porém, vê.-se na necessidade de dizer alguma cousa 
a respeito, afim do ~1UCJ não se supponha que c·.oncordarnçis com 
o que sP. tem dito a rosroito e especiulinente com o que disA:i 
A Rna o Sr. Godofredo Mac-iel. O seu silencio não " significa 
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r.cqÚkeceneia ao que se- tem dito e sim; .iulgaJ> que. este cas:) 
. tem de. set resolvido pela As5embléa I...eigslaliva do . .Éslaj'.l 
do teàrá, . a qual t.('m de ser affecto este caso. . ' ' 

Em . foda casa fa~~ largas considerações no intuit-0 dé mM-
.trar que a ~eicão do Presidente e Vicc-=-Presidente· effectuarla 
a ·f'i de · ·abril unimo, será-devid:.une.nte apreciada pelo ·põder-... 
comvete11te que dirá como fôr de justiç:l. . 
. faz C:ivcrsa.s . consideraçúes sobre o pleito e SQ..bre os candi
dato~ a Pre~idencia, f! termina declarando aguardar os :;i.conte- . 
dmcntos. cu:ia solução se'rá dada dentro dos limites da lei e- · 
rfa lnoral po1ifica.. · · · 

. o Sr . Presidente - Está finda a hora ·destina-da ao expe-
di ente. -

Vae-se ·passar á ord('m do dia. (Pmua.) 
~· 

.· r;,)mp:irecem mais o~~ Srs. Felix Pacheco, Annihal Tolcrlo. 
Souza Castro, Justiniano de Sc.rpa, Bento . Miran<Ja, Cunha 
l\:achac!o, Agrippino Azevedo, Pires RebellQ, Thomaz Accioly, 
J1Jsó Augusto, Cor1'.f.:a .de Brito. Natalício.· Camboim, Alfredo ôe 
Maya, Pedro Lago, Arlit1do -Fragoso, João Mangabeira., Alfredo 
Rµy, Seabra . Filho, R9.ul Alves, Elpidio ·da Mesquita, NicanClt' 
Nac;.dmenlo, Sall~~ Filh.t.!, Vicente Piragibe, Lengruber Fiiho, 

· Az~wedo Sodré, Macedo Soares .... 1\-Ianoel Reis, ·.João Guima.rãPS, 
R:tarque. de Naz-arclh,_ -Ramiro Braga; José _de Moraes, Veris·· 

· ~imo d~ l\f'ello, Albertino Dr\lmmonc~, Rihefro Junqueira, Frau..: 
'.!isco Vallada1 es, José Bcnifaciob: Gomes Lima, Antero Botelho, 

.. JC1sino de Ara·udo.. Fausto Ferraz, ... Francisco ~· Paolielo, Mello 
Franto. 'Saltes J'unior, Albe1·to · S3r:Qlento, EloY Chaves;· P:ll;.; 
n•eira Ri11r11.'!r, José Lobo, Rodrigues Alves Filho; Manoel Villa- · 
hoi.m. Celso Bayma, Evnristo Amaral, i:::arlos Penafiel,· Augusto 
P .. stana, Marcat de Escobiu· e. Domingos Mascarenhas · (55 ) . 

Deixam de êompérecer. o.s .Srs. ·Arthu:r · · collar~ · Mo"". 
· · reira. Andrade Bezerra, . Monteiro de Souza, Chermol}t d~ . Mi

randa, Prado· Lopes, Luiz Domingues, .João Cabral;~ Hermino 
Barroso, Moreira .da Rocha, Thomaz Rodriguec-, Ildefonso Al
bano, Alberto Maranhão, Affonso :Barata, Oscar Soares, Solon 
de . Lucena, João Ely.sio, . Balthazar Pereira,· Gonzaga -Ma
ranhão, Antonio Vicente, Eduardo Tavares. Gervaslo Fiora-

. vante, Arnaldo Bnstos, Pereim de ·Lyra, Estacio ·coimbra, 
Julio pe ?ilello, Miguel Palmeira, Deodato· .Mala, Octavio Ma.n..; 

. go.beira, Luuro Villas Boas, Pires de Carvalho, Castro Rebello, 
M·ario HerrnE:'s, .Ubaldino de Assis, Pacheco 'Mendes, Arlindo 
I.,eone, Torqualo Moreira, Moniz Sódré, Eugenio Tourinho, 
Leão Velloso, Ubp.ldo Ramalhete, Heitor de Souza, Octavio da 
Rocha Miranda, Ãzurém Furtado, Pault> de Frontin, Aristides 
Cnirn. Norival <le Freitas, . José Tolent.ino, "rhemistocles de 
:Almeida. Francisco Marcondes, Raul Fe.rnandes, José . Gon-

. çalve!l, Herculano Cesar, Antonio Carlos, Emfüo· Jardim, La
mounier Godofredo, Wald9miro de Magalhães, Jayme Gomes, 
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:Alaot Prata, Vaz de Mello; Cahlillo Prates, Raul. CarWlso, 
Cesar Vergueiro, l\Iarcolind Barreto, ·,,Prudente de Moraes Fi
lho, Veig11 Mil'anda, João de Faria, Sampaio Vidal, Pedro 
Costa, Arnolpho Azevedo, Ramos Caiado, Tullo Jayme, Seve
riano l\1arques) Pereira Leite. Costa Marques, Ottani Maciel,· 
Luiz Bart~olomeu, Abdon. Ba.ptisfa, Per.eir:a de .Oliveira., Al-

. varo Bapi1stà, João Sirnplicio, Alcides Maya, Nabuco de Gou:.. 
·vea . ..:! J:t'101·es da Cunha (133). 

ORDEM DO DIA I · 

J' S1-. Presidente !...... .A lista da porta accusa s pr~senca 
de 127 Srs. Deputados. 

Vae se proceder á vof.ação das materias que "'e aGham 
sobi:.e a mesa o das -Constanl ~Ei da ordem do dia. ·-

Peço r.os nobres Deputados que occupem as suas cadc1ras. 
(Pausa.) . . • . ' ...... 

Vou submetter a votos o seguinte 

REQUERIMENTO 

N. i 

.:-«Da Commis8ão de Marinha e Guerra, pedindo <JUe ·seja 
ouvidà a Comtnissão do Constituição e ~Jtlstica S'etbre ·a . pe

. · tioão de D. Maria Luiza de Mello- Carvalho, viuva do. major 
.. Augusto AlV:es de Carvalho, veterano da guerra do· Paraguay, 

em que solicita a pensãl> de meio soldo.3' . 
~pprovado. 

O Sr. Presidente -- Vou submetter a votos o seguinte 

REQUERIMEN'rO , 

N. 2 

«Da Commi~são de Instrucção Publica, pedindo audiencia 
da. Commissão tfo Financas. sobre a mensagem· do Sr. Presi
dente da fü~publica concernente á autorização constante do 
decritto n. 3 .830, de 29 dé outubro de :1919 .> 

Appro:vado. 

O Sr. Presidente ·- Vão ser julgados objeoto de delíbe- · 
l'RCiio, diversos projectos, 
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3:i.'8 

• São. ,suceessivamcnle lidos e julgado:; objecto de dclibet•a
ção, os seguintes 

PRúJECTOS 

N. 35 - i920 

PacuUa matric·ulo aratuíta aos filhos meno, es. do Dr. As
tolpha Dutra em institutos de en.s.ino 

O Congresso Nacional: 
Art. O Governo fa'Cultará aos filhôs :rn(mores do ex-

Presicente da Camara, Dr. Astol:pho Dutra, a matricula gra
tuita, nos institutos de ensi'no, necessarios a sua edueação e 
instruccão . 

Arti. Para os fins do artigo anterior, serão abertos 
annualinente os necessarios creditos .· · 

Art. •Revogam-se as disposições éffi contrario. · · 
. Sala das sessões, H de junho de 1920. -· M auricio de La

cerda. ~ A' Commissão de Financas. 

N. 36 -· 1920 

Ede'11.dc aos of{iciaes, inferiores, rrraduados e volimtarios da' 
Pat?·ia, não comprehendidos no art. 23 da lei n. 2.290, 
de 191 O, o saldo · respectivamente das tabellas A, C e D 
da refm·ida Lei e dá outras providencias. · · · 

ô C~mgressó Nacional resolve; 
Art. 1. º.E' extensivo aos officiaes, inferiÓres, gI'.aduados 

e soldados voluntarios da Patria, sobreviventes, não compre
hendi.dos no art. 23 ".ia lei n. 2. 290, .de 13 de dezembro de 
HHO, o sol>do re.spectivamente das tabellas A, · C e D da re-

. fe.<rida 1-ei, o qual serâ r-0lativo aos postos com que voltaram 
da campanha. · . · ' ·· 

§ i . º o.~ officiaes, inferiqres, gradua:dos e soldados quo 
so habilitarem á percepção do 5oldo das tabellas A, C e D, 
logo que entrem no gozo dessa· vantagem, perderão as pen
sões que porventura Teceberem dos cofres publicos. 

§ 2. º Não se·rá abo-nado o soldo das referidas tabellas aos 
voluntarias que. exercerem cargo& vitalieios sufficientemente 
remunerados. -

' . 
.. Art. 2. º Ffoa facultada. ás pracrus de pret dos corpo·s de· 
Voluntarios <la. Patria a assistenoia <lo Asylo de. Invalido.s, 
co.m as respectivas vantagen~. 

'(\.rt. 3." Os voluntal.'ios da Pat.ria .terão direito ás' fun
coões publicas, :de preferencia, em igualodade de condições. 
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A:rt. 4. º O Poder '.Executivo provid'enciará, podendo en
tr.ar em accôrdo co1.11 os Estados para a execução do compro• 
mi.sso constante do art. · 2º <lo decreto n. 3.371, de 7 de ja-
neiro de 1865. , . . 
. Art. 5." O Poder Executivo facilitará tanto quanto pos

s1vel. a prova dás cond'ições exigidas para ()S voluntarios da 
Patr1a á percepção do soldo, admittindo todos os meios em 
dir'eito permittidos, quando os respectivos assentamentos não 
forem encontrados ou se tiverem extraviado . . 

· Art. 6 : º O .soldo a. que se refere. o art. 1 º &etá pago aos 
rêferidos servidores da Patria, de 1 de janeiro do corrent~ 
anno em deante. · . 

Art. 7. º Fica o Podêt Executivo autorizado a abrir os 
c!'editos necessarios para a execucão da presente 'lei. 

Art. 8. º Revogam-se as dispos1cões em contrario. 
Sala das sessões, i1 de Junho de 1920. - Joaquim Luiz • 

Oso1·io~ - João Carlos Pe1·eira Leite, - Jfrndes Tavares. - L<\..'s 
Commissões de Marinha e Guerra e Finanças. 

N, 37 - . 1920 

Perrnitte em aguas da Republica a rêde «Traineira» e as ar
aolas «Sardinheiras», segundo condições que estabelece 

O Co~gresso Nacional decreta: 
. .Art. 1. º Fica permittidçi o uso, em aguas territoria.es da 

Republk~,. <la rêde ·.denominada· c'f!.raineir~, ou de argolai, 
tanibeni conhecidas por «8a:rdinheiras,, para pesca unicamente 
da sar-dinha. Essa rêde não põderá ter menos de 0,1J112, doze 
millimetros de malh:i, de nó a nó. Os infrectores se.rão mul
tados em 200$, independe.ntemenle da. appr-ehensáo e inutili-
zac ão da. rMe . · 

Art. 2. º Revogam-se as <1ispm1ições em contrario. 
Sala <las .sessões, 14 de junho de 1920. - Azurém Fur-

tado. A' Commi~sifo de M·a.rinha -0 Guerra. 

N. 38 - 1920 

Manda organiza·r uma· commissú.o paru estudar as c:undiçõeii 
de navegabilidade .do rio Urugua·y, e dd outras pr-0viden
cias. 

O ·Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 . .,. O Governo Fe<ieral organizará uma commi·ssão · 

para estudar as ~ondições de ·navegabfüdade do rio Uruguay, 
desde a cachoeira do Butuhy, abaixo da cidade de S. Borja, 
até a foz do rio Peperiguassú. 
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Art. 2. º A commissão estudará e. orcará as obras· de 
arte nacionaes para conseguir a navegação permanente . ou, 
si e~ta for impraticavel ou inconveniente, em agluma . porção 
do rio, as obras necessaria'S para o estabelecimento de nave
gação .descúntinua ·ou por tI'Mhôs; devendo, neste ultimo 
ca:so, projectar e orçar .as vias terrestres (estradas de ferro 
ou outras) para liga.cão dos p<>ntos inicial e terminal de cada 

· trecho innavegavel . 
Art. . 3 ~ º O Governo Federal procurará entrar .em accõrêfo 

com o Governo -da Republica Argentjna ·para o fim de ser 
construida uma ponte sobre o rio Uruguay, que approxime 
as oida<ies brasileira de S. Borja. e a argentina de S. Thomé, 
tendo em vi§ta o estabelecimento do trafego mutuo da.s es
tradas d'e ferro de · S. Bê>rja a Boqueirão, já construida na 

º extensão de 22 k,ilometros, e a argentina ·· que liga S. Thomé 
a ' Posa.das, fC'onteirà o.o Paraguay, e .a Buenos Aires. 

Art. 4. º~Fica o Governo autorizado a abrir o cr-edito ne.
ce8.Sario afim de dar incio ao acima prescr ipto. 

Art. 5.º Revogam-se as dispesicões em contrario. 
Sala da.S Commissões, f:1 de jwiho de 1920. - Alvar_. 

Bàpt'ista. _.. Marçal tle Escobar. - João Pernetta. - A's -Com-
missõi;is 1?~ Obras Publicas e Fin~ncas. · 

N. 39 '--- i920 

. Ccnccde ás viuv~. e filhas solteit'a:s dos votuntm·ios da Patriá 
as. van~aqens do sol.do e meio soldo dos maridos e P.ács, 
nos postos e11i que . falleceraní; e dá 01,tras pro·videncias 

. O Congiesso Naciónal resolve: 

Art. 1.'> }"'icam coneedid.as ás viüvas o filhas solteiras dos 
Voluntarios da Patria qUe serviram na campanha do Paru
guay as vantagens do soldo e meio soldo <los maridos e paes. 
respeelivamenté, nos po~toa em que falleceram, de accôr:io 
com as labellas agora vigentes, e conforme se acha estab:ele
cido actualmente para os servidores das ~lasses armadas . -

Art. 2. 0 As vantagens desta lei não <:omprehendem ~s 
vinva-;i que hajam contrahidO Segundas nupcias, bem assim U<; 
viüvns n filhas solteiras que percebam pensões dos cofres pu
blicos ou disponham da ~eios de subsistencia. 

Art. 3.ª Fica o Poder ExecuÜv~ autorizado a abrir os 
créditos necessatios pàra a exeeU:ção da pre?.ente lei. 

Art. 4.0 Revogam-sé as disposições em contrario. 
Sala das sessões, 11 de j unho de 1.920. - Joaquim Lui~ 

Osor.io. - .Tóão Ca.1·los Pereira L<!ité. ""- ~cndes Tavares. -
A' Co1nm i.ssão de l<'inancas. 
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N. 40 - f920 

Crêa a Ordem do Cru.zeiro 

O Congres.:so Nacional resolve: 

Art. i.º Fica creada a Ordem. do cruzeiro, destinada á 
:recompensa de serviÇl)S relevantes, .· ou actos de patriotismc 
ou de amisade ao Brasil, sem caracter de nobreza, e sem attl'i-· 
buir quaesquer prcroga livas, regalias ou. vantagens_ contraria~ 
ao art. 72, § 2º da Gonslitui~~ão Federal. 

Ar~. · 2.º A3 nomear.;õcs serão feitas pelo Presidente da 
Republica e referendadus pelo l\Hnisterio da Justica e Negocio~ 
IntP.-rjores, as dos nacionaes; e pelo Ministro das Relações Ex-
teriores, as dos estrangeiros. · 

· ArL 3. º O Poder Executivo determinará, no regulamento. 
a expedir. a fórma das insígnias, ª" categorias e o nume1·<1 dos 
dignitarios. · 

Art. 4.º Revogam-se as disposiç:ões em contrario. 
Sala das sessões, i 1 de ,junho de 1920. - Celso Ba'!fm.a.

A.nto1lio Nogueira. - Olcaar1.o Pinto. - Costa Rego. - F. 
~VaUadare8. -. A' Cammissão de ConsLituiçã.o e JU:sLiça. 

N • .U - l!l20 

Manda .Q'l:'e vençam os itiro.fl/ leuaes 011 dfoheiros de OT'phãos e 
interdictos, depositados nas Cai;ras Econamicas 

o Cl"lngres29 NacionRl resolve: 
.t\rt. Os dinheiros de orpbãos e interdiclo.g der.·osilado~ 

·nas ·caixas Economicas I•'cderacs vencerão Juros legaes. quul
·quer que seja a importancia dos depositas. 

Art. Rcvogam-so as disposições cm contr~rio. 
Sala das' sessões. 14 de junho de 1920. - Auonsto de 

Lima. f , . 

O reeolhtmento dbi!I dinheiros dos orphr:ios e ir.têrdíctoe 
ás Caixas Economi~e.s da Unfüo ó obrigatorio pelo arL 432 
do Codigo Penal. 

· A lei níl.o p1~r'le impôr essa providencia, sinão assegurando 
a·os interessados aii. me3m.ns vanlngens e garantias 'i:iherentes 
aos titulos de fundos p11blicos, em que se eonvertem os bem; 
dos orphãos e interdictos. . · 

.Mas o reguJamrmto vigente d.ns Cába.s Economioas "ó 
permitle se contem juros até o limite do deposito.de ·dez eonto.s. 
--· ci- VG\. ll 2i 



Câ'nara dos Depttados- Impresso em 22/00/2015 14:30- Páglna46 de 59 

O .projeeto concilia nesta· parte o regulamento das Caixaa 
Eeonomieas com a Iegislat;ão vigente, sem alterar aquelle, 
quanto aos depositos communs. 

~ala das <:essões, 14 de junho de 1920. Augusto cu.~ 
Lima. A' Commissão <Ie Financa.s. 

N. 42 :.....: 1920 

R'ro1'ider.cia sobre contagem de tempo para melhoria de suas 
ref orrrw.s dos serviços . de guerra pre&tado6 · no Para
gm:r.y. 

Srs . Memt.!'o~ r.io Congresso Nacional .- A historfa ro
lembr~, hoje o grande feito do combate naval do Riachu~lo, 
onde muito~ brc.vo:; foram irnmólados nc altar da Patria. 
t:si~ defesa do Pavilhão Nacional contra o · despota. dtr Pa--
raguay. .-

Da legião de bravos que derramaram o sangue nl\ de
fesa da Paf.ria, pcnco:3, tres apenas, sobrevivem, valetuJina.-

. rios, luclando ·com as maiores .Privações para matmt.Pnção de 
súas familias e tendo. necessidade, em sua triste ve.hic•!. ·· de 
recorrerem a-. empregos nas repartições militares, para não 
sucumbi~em á fome quê fatalmente os attingiria, pois o par
co soldo de suas rP.f~rmas provém ·ainda de tabellas ot>:.:-oletas 
e mal chegaria para o aluguel da mais modesta choup<\'la. 

Em auxilio desses pobres servidores do Estado _ nnda se 
tem feito até hoje e ellP-s vivem na maior obseuridatlc, ein 
contraste cem· à nobreza· ·de suas profissões. 

O incluso proj.eeto não vae onerar os -cofres publieos, uílo 
.augrnenta~ vencimentos, visa J?rincipalmcnte minorar a sorte 
das familias <los . poucos cffic1aes sobreviventes, as quMs na 
falta de seus chcf es.. entrarão no goso de um montepio in
significant~. que até se torna irrisorio em face dos sacrifiutos 
inauditos dos referidos ofriciaes, que deixarão viuvne u fj. 
lhos mcn<Jres. na miseria, pois receberão iniquas quoto.H. 

Pouco será, tudo quanto se possa ratar em prol daq11ellel'i 
que arrol-3tarain O!! maiores perigos naB inhospilas pla,;a:i Jo 
Paraguo.y e ()ue ainda soffrem as conscquenoias daquelle in ·· 
grato cljmã.. 

Núo foi pequeno o numero de combates em que pelo va
Jor d.::sses pntriotuis o Pavilhão Nacionul sempre surgiu victo
rio~<), ainda que ~alpicado p?lo sangun desse~ servidores, que 
tudo ar1·ostarar.1 ·para o triumpho das armas brasileiras. 

O numero limitado dos que püdem ser altingidos pelo 
r,»esente projecto, é motivo para que seja elle tomado na de
Yida considerac.ão, visto na Marinha só existirem nestas con
díçõ.es tres ofl'iciaes: um capitão de corveta e dous eapitães
tenent~i:;. honorario~. Os poucos . mais_, sobreviventes acham-se 
guinctados' a altos . postes. e foram reformado$ com as vanta
gens da lei n. 2.290, de 13 de dezembro de :19:10. 
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E como o:; empregos que ora exercem são considerados de 
actividade pelo art. · 12 da lBi n. ~. 290, de 13 de dezembro 
de :HHO, é de toda justiça que ~eja computadc em suas re
formas o tempo que veem servindo nas reparti<)ões militares, 
de accôrdo com o incluso projeclo, ora offerecido: 

~as oondicões do pi-ojPcto, só e:s:isl< m n:1 Mal·intm tre.~ 
.fficiaes: capitão-tenentl• ·reformado e ca:p!liiJ. de .~orveta 

l'lonNario Paulo Ant.onio Ribeiro do Cauto; ectJ•:Hh~-tenente re
formado e honorario Joaquim José :Ferreira G.rnnar;w~ e '"ª
_;lítâo· tenente. honoral'io e 1º tenente refo:>m:i1o IJirmo Alves 
de Snuza. 

ó primeiro delles: l aulo Antonio r.;03iro Jo r.0uto, Jngo 
ap6!. a sua 1,1run1 •. u,;ãu ~ 2 tc1J.1::nte. ·seguiu pa.ra a esquadra em 
opornções de gueti·a contra o Paragua y, ondt• ,1;1 rmterioL·ment.e 
sn·Yira no posto de aspirante á guaréh-iri;t·fo:m. C:ixnm:mdou 
nu est~do de guerra o munitor Alago•is e ·~ó regrt!S80U ao Jlio 
de .l<:.rieiro, por doente, 1iepois de termin?.da " 1''.l.•!I'l"a. 1;;xerce, 
&cnJõ!mentc> a12 funcções de ajudante da 2n secção da. Insoe
cm-m: de Marinha • 

. O segundo, Joaquím José Ferreira G·1~1n;\,'i'H~~ fa1iu part-' 
da. f.Uarnição do encouraçado Cabral, em 1867 qu.ui•:r. (':Ote 
nav:o forçou o passo d~ Curupaity, fortificado· pe[,1s pa!'a
gi.la)'os; entrou em combate com as baterias. de Ht:maYt•t. P-m 
U•)), sendo elogiado collectivamente mr. ordem do dia do 
oowmando em chefe da -esquadra; no mesmo ,anno · íoi o seu 
navic. abordado pelos paragunyos e em 21 de ju.lho forçou o 
pa::;sn de H11mayt.:i, ~end() r-ollectivnmente elogiado; <1. 1.6 ~e . 
~.gostC" forçou as fortificações· do Timbó; em outubr,o tomou 
parte no combate de Augustura, sendo elogiado em ordem do 
dia de. commando em chefe da esquadra. · • 

Serve ar.t.un.Jmente cornQ auxiliar da Inspectoria de Ma-
cllim ~. · 

O tel'cciro, Firmo Alves de Souza, fazia parte, em 186~. 
da {: l).arnicão do encoui·ai.:.ado Lima /1a?·1•o_,r;, quando tomou 'Pr> · 
sição c·m frimtê ás ba.tería~ de Humaylâ, <\U~tent.ando vivo 
!o~ omquanto a llivisão forcava o passo, sendo dogiado p~1a 
t1rcem do dia n. 120, do Barão de Inhaúma; ~m 2 de m1\rt.O 
ro1 rthtrdado nele:. h1 inu81.. 'fie., m%mo mwio. Por este f elt.J 
!oi nowfado Cavalheiro da OrdC'm da Rosa. Em 16 de julho 
t rn l.lm reconhecim~nto ao fortP de Humaytá, e no dia 2t pro. 
t.cgru n passagem dos cour::u;ados S.il•·acto, Cabral e Piault.11. 
!\o dfa 2:> metralhou o inimigo fazendo-o recuar e evacui.r 11. 
fortiJ 1cacão. 

;-\o dia 27 forcou ns baterias do Timbó. Fm· agosto tomou 
partP n9s reconhecimentos a metralha da fortificacão Tibi
guary. Foi f>lo~indo collf'ctivamente pela ordem do dia 19.i., 
de 14 de dP.zemlJro do almirante Visconde dé Inhaúma. 

t-~ru f 87 4. feveMiro, f'r)i P-logíado nominalm,,nte, . paJo 
cc:tr.n.t:ndo Pro chefe da Força Nava.l do Brasil no Paraguay a 
\fatio Grosso. · 
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ANNABS DA CAMAI\A 

F::r.eroe. presentemente as funcções d6 ·ajudante dà lnspe-
otoria da Jrazenda e Fiscalizncão. ' 

PROJECTO N, ~ i920 

v Congresso Nacionai decreta: . 
Art , i.0 .Os officiaes reformados do E%ercito e da. Armada 

~ dasf:.es annexas, com servioos de guerra. . na campanha 
contra o Go:verno do Parar;uay, que estejam ao servico das .r~-

· 1~art ições militares des~mpenhando runcções de actividade, nos 
te.I"ni08- do art . 12 da lei n. 2.290, de 13 de dezembro de 
1910, contarão para melhoria de suas reformas. o tempo' pre~
t<.<.lQ r.as mesmas repartiç.ões, sendo-lhes assegurado como· das 
ieformas, para os effeitos do art. 16 da diat lei, os pos.tos rl() 
honor~1rios obtidos pf')r serviços naquella campanha. 

Art. 2.º Revogam-se as disposicõcs em contrario. 
Sala das sessões, i t de junho de 1920. - Eugenio Muller. 

- Mendes Tavares. 
Nota: . . ~ : -~ ·-
Lei n. · 2,290t . de 13 de dezembro de Hl10: 
Art. 12. Terão direito ~s vantagens desta lei; quando a 

serviço da União, no exEircicio de funcções propriamente ·mi
lilArcs, perdendo duran.to este período · quaesquer vo.ntagens 
até <:nHío recr.biveis a titulo de reforma, aposentadoria, jubi-
la~fio ou pensão : · 

a) os officiaes reformados· e os honorarlos do Exercito e 
da Armada; . . 

b; os officiaes da. Guarda Nacional e de · batalhões pa
trio!iuos, quando mohifü:ádos; 

e) os officiaes de fúroas policiaes e bombeil'os dos Esta
. de!>s. quando em servico.s militares. 

Art. rn. As disposi<;ées deste.projecto attinentee ao soldt.i 
da tubella A e á grutificucão de 2 n1° sobre o mesmo soldo 
mem~i. por nnno de servii.;.o que exceder a 25, serão exlensi·
yas tios officln!:'s do :mxercilo e da Armada que contam mais de 
7)!1 nr:.nos de serviço na d&ta em que foro.m u.~lingidos pola ro
.i:or1~0. compulsorín e nos reformados que tenb.am vrestad<i 
aerv1cos de guerra na. campanha do Paraguay. - A's Com
mi.ssões de Marinha. e Guerra e de Fínancas . 

N. 43 .;_ i920 

:tbre o C1'edito de 300:000$, para au.r.íliar a :melho·rici .do ~di-
. ficio do Club .Militar 

Considerando que o prédio occupado pelo Clul> Militar. 
nesta Capital, é um proprio nacional; 
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SESSÃO· &M 14 DE .rtJNHQ DE 1920 

Considerando que esse club ó uma associação de offi
ciaes ~do Exercito com fim; exclusivarnctüe. de congregar esses 
officiaes, tratar de assumplos tecllnicos que ci!izem respeito 
á profissão das armas. e manlel~os em completa união e fra
ternidade_: 

Considerando que ao Governo cumpre manter e desenvol
ver esses elevados intuitos, em beneficio da defesa nacional 
e da educacão, da officialidad!e nesses altruisticos sentimentos; 

Considerando qm~ o edifício designado pelo Governo para 
1I1elle funcciounr p Club Militar, tornou-se exiguo em auaa 
propor<,;õe8, dado o de$envolvimento que tem tido; 

Propomos que o CongresRo NacimuiJ adopte o seguinte pro-
j ecto de lei: · 

PROJEC'l'O DE LEI 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.° Fica o Governo autorizado a abrir o credito de 

30'0 contos de réis para auxiliar ao Club :Militart de uma só 
vez, e destinado' a melhorar o edificio em que esse club fu.no
ooiona e que é proprio nacional. 

Art. 2.º Revogam-se as. diisposicões em contrarío. . 
Rio de Janeiro, 11 de junho de i920. - Octavio Rocha. - . 

Paulo lle Frontin.. - Alt10r Prata. - àlauricio de Lace1'da.: 
~ Eloy Cha11.e&. - A' Commissão de Finanças. 

N •. u - 1920 ' 

Estende ao quadro de pharmaceutiaot1 do Ea:ercito a lri da 
r:ompulsoria e dá outras providencias 

O Congresso Nacional resolve: 
. Ar~. L° Fica extcni;iva . ao quadro de pho.rmac-cuticos. do 

~ercito a lei da compulsoria actuaJmente applicada nos de
mais ot"ficiaoo:i. 

Art. 2.0 Os phnrmaceutico!"õ adjuMtos do Ex(frcito que ti
verem alcnncndo o limite das edndcis n que se rel'cre e. lei da 
Compul~orin sf!rüo 1•1•formndoB com as vnnt.agcns que a oito.de. 
Jei determina. . 

Art. · 3." Fica o Governo nutorizndo {! prPencher es nove 
vaga.., de sci,.'Undos tenentcrn l)1rnrmacenticos ,de quo trnla t> 
decreto 11. i3.G53, de 1.8 de junho de HHO, mdependente da 
crea<.;ão das novas unidades distribuindo-os pelos servicos 
aclualmente existentes. . 

Art.. ~. ~ Revogam-se ds disposicões em contrario. 
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J ustif icaçilo 

A ctisposicão contida no art. iº, tem por fim facilital' o re
juve111!C:fülf'11to do Exercito medida esta reputa'.da por todos de 
maxima utiiid-ade para perJeita efficiencia de qualquer appa
reiho militar. A citada disposicão já · se a!:ha applicada a.os 
demais quadros da Officialidade do Exercito com excep<:ão cl!o 
quadro pharm~c<.>utico, excepcão esta que ,não se justifica, 
:Porq1.1anu• (• profissional pharmaceutico militar chegando a 
uma c~rtn idade tem nc.cessidade de se affastar do serviço 
activo como ~e dá com os demais officiaP.s.- necessidade esta. 
imDosta por i:nntinuos annos àe labor; pela idade avançada 
que nãv pc-rmjtte um perfeito e cabal desemoenho das res
P P.cti vas f u !ll' 1:íiei:: • 

A di~vosi~ão contida no art. 2º tf\rn por fim fa~rminar de 
vez com uma verdadeira anomalia militar. São nove os phar
·mal~eutico~ adjunclos do Exe1'cito que preench'1m no respe
ctivo quadro uoYe legares. Todos elles attingiram idades avan
~ad&s. factu e~te QUP. não se coaduna com a praxe presente
mente stguida dl" completo rejuvenecimento dto Exercito para 
o qU3 fçii diminuida a idad'e necessaria á r~orma compul
:soría. ,. 

Para fazer uma idéa desta anom:'llia basta se lançar as 
.vistas .para o Alm.anack Mtlitar na parte que trata dos phar-. 
maoeuUcos adjuntos onde se evidencia a Ségliinte lista: 

P. Luiz Caetano de Faria. com 58 annos de idade~ 
2°. José C.ypria:no Rodrigues Pinheh·o. com 51 annos de 

idade: . 
:l ... Arthur Henriaue <le Eaulés. cúm 63 . annos de idade; 
4º, Ol~ntho PeixotO Lyrio. com 54 annos de idade: · 
5º, Vir~ilio Pere;ra da Silva. com 47 annos de idade: 
6º, João da Co$la 1',erraz. com 55 annoA de idade; 
7", Ernesto dr S<'uza. com 56 annos de idade; 
8°, Alfredo Boycl!, oom 64 annos de idade: 
9º, :Rduardo JosÃ de Moraes Filho, com 52 a.nnos de idade. 
Por esta escala se verifica que um já attingiu a idade· 

neees::.aria para a reforma compulscria de general de brigada; 
um a d~ coronel. trcs a de major, tres a de capitão e um a 
de 1" tc>nenf r.. No entretanto, desempenham as funccões de 
2º tenentf!s, ftmccões esta~; jue:lamP-nte que poi• serem as mais 
sohrt~currr.:;adas exigem maiores csforcos que sómente a mo..
c iriade i'~ ~us1~r.ptivr.l de Q.espcnd•cr com a somma necessaria de· 
energia. Por Aerem inamovi\'eis occupam cargos do grande 

- peso. 
As::;im·-6 que quatro delles sorvem no Laborator.io Chimico 

.Pharmareutico Mililar onde o trabalho é exhaustivo e oon
tiriuo; um serve no Collegio Militar, cuja pharmacia devido a.o 
gra.n<li:, numero &>. nlumnos é de grànde movimento; um é 
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coadjuvante da pharmacia do Hospital Militar de Curytiba, 
tambem de regular movimento como se dá . -geralmente 
em todos os hO!pitàes; 1.im é Iw.putado estaifual pela Bahia; 
um serve no 1º dístricto de artilharia de co~ta e um tl.'1\balba 
na 2ª região . 

De accôrdo com a lei o quadro .de pharmaceuticos adjun
tos sé ML.t éxtineto como extinctos já se acham ps quadros de 
dentistas e picadores. 

Além di~to os pharmar.euticos anjuntos teem no Exercito 
uma certa posição que em absoluto não se coaduna com as exi
gencias militares. 

Assim é que, por serem inamovíveis não pof.lt>m ser trans
feridos ernhor~ o serviço militar exi.ja . a estadia nas diffe- · 
rentes regiões do paiz; por não. fazerem ·'parte dos quadros E'f!e
ct.ivos· não podem ser promovidos, conservando-se sempre · no 
posto de segundos-tenente'>, embora possuam os mer~c1mentos 
ou as antiguidades neces3arias ás respe.ctivas promo«;õeR; por 
não serem militares não ei.tão sujeitos ás lei~ que reirulam a 
mat.flria e dahi não --poderem ser cornpuhionados com.J sóe · 
a.conteeer com os officiaes de todas as armas e. de toda~ as ca- . 
tegorias; por se""em · vitalicios não podem ser exonerada<; dos 
cargos qt~é occupain. A~~im, pela mP.dida propl'sf a termina de 
vez a ex1stenl'.'ia ,foste cn1adro. p1Jrq110nfn os novA ph:trm!l,.e1t
tiMc; 1.1ue o occupam já pas~aram na·s idades necessarias á. com· 
pulsoria para· o po~to de 2º tenente. 

A di~posição contida no art. 3° é da maxima revelancia 
att~ndé.ndo-se a gTande nE>cessidade de profissionaes phnrma
c~uticos de que precisa o Exercito. Para se tP.r a confirma~ão 
de tal facto baste. que se leia a mP.n!'airem do ~r . Presidente 
da RP.publioa na parle que tra.f.a da ~à11dP. da Guerra., onde 
S. Ex . com a franl')ueza qu~ lhe caracteriza diz bem clara
mente que .é insufficiente o quadro de Saude Militar. Diaria
mente chegam telegrammas dos inspectores de região, pe<lind'l 
uns, a rArne'3sa de mais pharma~11utir.os militnreR. outroi:i. li· 
cença para ~ontraõtarPm profis~ionaP~ civis devido a dcffi-. 
e iencia dos militares. Em offir.io · ha ponr.o dirigido ao Sr. Mt
n f stro da Guerra o gAneral director da Snude da Guerra pediu 
a S. Ex. -o preAnchímento das nov"' Vl\.\\'8.S rP.f~ridas. fazendo· 
acompanhar o seu pedido por um quadro demonstrotivo onde 
provava .. a immediata necMsidruin <ie se p'J'e1mr.her aq1rnlles 
riov('I loi:?Bi'('IS afim de qe 11tfrml'f"r a rJiversoc:; sP.rvir,os technfeos. 
Por . sua vPi o dir0('lor do Laborntorio Chimico Pharmar.eutfr-o 
lfilifar pP.dA au1m1rnt.o de profissionaes pnrn o estnb1>.Jeclmt1'nto 
crne dirige. aUegando guo o pes$09l aclnal o.Ili existente .lá não 
df.. Mnta <los ~ervít.;ori nQrmnes. tornando-~e pt>for 'a Rihrnçlio 
~m um ca.c:o de anormalidade. Ora, o dPcrPfO n .. rn.653. de 18 
de junho dP. HH9 a1rnmont.ou da mais !'l9. loi;rares o quadro de 
SP.gundos t.enl"nfeR pharmMEmticos• do ExercittJ. De~f~s 59, o 
~overno Já nomeou 50, faltando nomear por congeguinte nove.. 
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que é justamente o que constitue a materia do art. s• do· pre-
sente projMlo" . · · · 

ttio de Janeiro, 11 de .iunho de 1920. - João Carlos Pe-. 
reira Leite. - A's Commissõert de Marinha e Guerra e de Fi-
nanças. · 

N • .t5 - {920 

Auto1'.iZa uma emissão de f00.000:000$ em apolices populare.:o; 

Considerando que as emprezas estabelecidas no Brasil, e, 
em geral, as fornecedoras. de luz, força, gaz, etc., que, por 
força de seus contracto11i team e. direito díl exigi1 do contri~ 
buint.A Jil:'arantia que as , poil'bam a cobP:rt.o de evenlttaet5 
prejuízos no caso do não pagamento de sons fornecimentos, 
não admitfem e~ses de'.Positos senão em dinheiro, que não 
vence Juro algum; 

Considerando que essa exigencia redunda P.m va,ntagem 
uni<la para ai:'! {'mprezas fornecedoras, sP.m que a Nn1:t'io ou o 
contribuinte aufira vantagem qualquer desses di?positos; 

Conscirf erando ainda que a somma repri:isenlada por 
aquP-llas garantias ou depositos atlinge a dezenas de milhares 
de contos de réis, e que um juro, mc~mo modico, calculado 
sobre a.queJla somma. redund~ria s.nnualmente em uma regu
lar foru tna que fkaria no pniz: 

O Congresso Nacional d~cret~: 
Art. 1. • FiNt o Pndr.r Exe,mtivo a1Jtorizado a fazer uma 

emiss1'ío de cP.m mH contos de r~is <>m apoticM populares, ao 
portarlor, ao par. dos valores de 20$, 50$ e f00$ cnda uma e 
ao juro de 4 o/'o ao anno. 

Ar!.. 2." As E'mPrPzas e~tnbelecidas n'O Brasil qun, por 
rnrca dP. s~us eimtraclos. exigirem essas ,garnr1tias ou d<'post
tos. srr~o obriirnrl:l~ a arceitar . aquelles títulos cm garantia 
da ~~us fornc~iment,os. . • 

Art. 3. ª O producLo li11uido d~Rta emissão será dei;Unado 
e~cln~ivomPnfr>. no rr-R~:l.tn ~mmririinlo das aclv9.cs apoliees d9. 
dividn puhlica. do Juro õe 5 o/Ó • 

Art. 4 . º O E~l"!cmUvo provlc.Jencinrâ para a regulamenta
ção dn prP.s"n f" foi. 

Art. 5." ncvogClm-se o.s d{flposlc~es em eonlrnrJo. 
8nln das S<'~!\Õf'A. 12 rfo .h1óh(1 dn 1020. - Norlt•nl Soarei 

de Freitas -- A's Commisaões de Constituição e JusUca ~ de 
Finn.n~as. 

O Sr. Prosident.e -- Passa-fie ás votnc6cs constantes da 
ordem do dia: 

· Votaci'ío do parcc4'r n. 48, cfo Hl 1 !l, fndof'nrfndo o reque
rimento de Manoel Gonçalves de Souza, marfnhelro, inva-
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lído, pedindo Sl:'r consider-ndn musico de t • classe (discussão 
unica). 

O Sr. A!J-tOnio Nogueira {*) (para encaminhar a votação)'. 
-~ Sr. Pre.s1dent.r., o parccP,r que V. Ex. armuncia em vota
çã?, ~ d~ la_v1·a da Commis~úo de Marinha e Guerra, e a mim 
fo1 d113tr1bmdo o requerimento de l\fanoel Goncalves de Souza. 

Pelos termos em que está redigido o parecer, veririca-se 
de!'!de logo que? n. Commissão de Marinha e Guerra não quiz 
deferir . o requerimento. Mas, preposta, como é, nos estudos 
dos asmmptos que- lhe são dirigidos, viu-se na obrigacão de 
tlizer :\ Carnara qne não linha meios de aconselhat' o deferi
mento por falta de docume.ntos que instruisi:;em o pedido~ 

Natura!mPnte Y. Ex. comprchenderá que. composts em 
grande parte de officiaes do Exercito e da. Armada, a Com
missão tenha sf'mpre o desejo de ser agradavel a todos os ser
vidores da Patria, que ·venham bater ás portas desta Casa, pe
dindo favores, a que, muitas vezes, teern direito. 

O SR. AtiousTo De LnvrA - A Commissão póde pedir in...; 
formações; trata-se de um miseravel c'(igo, mudo e surdo. 

o SR. A~TO:-lIO NOGUEIRA _:_. Mas, obri:i:ada a não dar pa
recer, por f:':llf.a de documentos, a Commü;são veio, dP.pois co
nhecer, peln voz de illustres representàntes do Rio Gi'ànde do 
Sul e do Estado do Rio de ·Janeiro, as condições de misera
bilidade do peticionario. 

. ·Comprehende V. Ex. que á. Commiss!io é ~alissimo "Vir 
dizer não tem o menor constrangimento em pedir quP n Ca
mara rejeite o seu parecer, porqu~ n~sim di no servidor da 
Pa.tria n recomp1msa a que elle tem direito. E' o que venho 
pedir a V. Ex .• rm nome da Com.missão. (Muito bem~· muito 
bem.) 

. Votaeão do parecer n. 49, de i.919, indeferindo o reque .. 
rimcnto de Manoel Goni;:nlves de Souza, marínhe!ro, Inva
lido, pedindo sei" considerado musico de t- classe (discussão 
unica). 

Re.ie'itado. 
Vota~ão do pro,feelo n. 67i, de HHtl. abrindo o tredito 

de 7 :438.~. para pagarnentó de de!ipeza com a acquisicão ele 
mobiliaria pnl'a. !1 2• Pretoria Criminal (2• discu::;~ãó). 

Approvado em 2• discussão o seguinte artigo do 

PMJ'ECTO 

N. 671 - i919 

O Congresso Nncional decreta: 
Artigo untco. Fiea autorizad1J o Presidente da RepubUca 

a abril:', pelo Ministerío da Justiça e Negocios Interiores. o 

( • / Este discurso nl,P !oi révi'Jto pelo ortlidor. 
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ci·cdito especial de 7 :438$, para pagamento da des;Jeza ef!e
ctuada com a acquisii;ão de mobiliario para a 2• Pretoria Cri
ntinal,' cuja s~de foi completamente destruída por incendio, 
em 9 de junho nltímo; revogadas as -dísposí<;ões em con
trario. 

o sr·. Presidente - o projecto passa á. 3" diseussão. 
Volacão <lo projecto n . . 12, de .1920, abrindo Q credito 

eepecial de 24 :826$660, para pagameµto a DD. Constanta 
''iannà da Costa Franca, Luiza Vianna Ça Costa Franca. e 
outras, em virtude de sentenca judiciaria (2"- discussãOJ. 

Approvado em 2° discussão o seguintE'! artigo do 

PROJECTo 

N. 12 - ·1920 

o Congresso Nacional resolve: 
Artigo unico. Fica o Poder Executivo autorizado a abrtr, 

.Pelo Ministerio da Fazenda, o credito especial de 2-i :826$660, 
{vinte e quatro contos · oitocentos e vinte e seis mil seiscentos 
~ sessenta réis), .<lestinado a pagar a 0-D. Costauca ·Viann~ 
da Costa França, Luiza. Viártn_a da Costa Franca e 1;aura 
Vianna da Costa França. as importancias 11 que teem direito, 
em virtude de senf.enca _j udiciaria: t'P,vogadas as· disposicOe.s 
t'm contrario. · · ... 

O Sr .. Presidente - O projectõ passa. á 3ª discussão. 
Votação do projecto n. ~3, de '1920, abrindo o . credito 

€Special de S :323$232, para pagamento a D. Maria de Al
meida. Martins Costa, em virtude de .sentença judiciaria (2~ 
t discussão J • 

Approvado em 2ª disc.ussão o seguinte ··art~go do 

N. 13 - 1920 

O Cong1·esso Nacional resolve : 

Artigo unico . Fica o Poder Executivo autorizado a at>rtr, 
pt>lo Ministerio da Fazenda, um credito cspecia~ de 5 :323$23~, 
a!irn de occorrer ao pagamento do que é devido a. D .. Ma1·1a 
d<~ Almeida Martins Costa, em virtude de senteni,:.a Judiciaria; 
Ievogadae as ctisposil}ões em cont.rarío. 
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O Sr. Presidente - O projecto passa á. 3" discussão. 
Votação d:> projecto n . i 4, de 1920, abrindo o eredito . 

e~pecial de 80 :756$3;j0, para pagamento a Jo:ié Alves de Cer
queira Cesar }'ilho, em virlude de seutenca judiciaria {2ª 
(diseussão). • 

Approvados· suceessivamente em 2• discussãe> os seguintes 
artigos do 

PRO.TECTO 

N. U - 1920 

O Congresso Nacional decreta : 
Arl. 1.º E' o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo 

Ministerio da Fazenda, um credito especial <ie 80 :756$330, 
:pa1·a occorrer ao pagamento dêvido a .José Alves de Cerqueira 
Cesàr Filho, em virtude de carta precaratoria do juiz federal 
da secção de S . .. Paulo, expedida ao Thesouro Nacional. em 
consequencia de sentença do Poder Jt:!diciario. 

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

O Sr. Prasidente - O projecto passa á 3" diecussão. 

O Sr. Ferreira Brag·n. (pela ordem) requer e obtem dis
pensa de intersticio para o proJecLo n . 14, de 1920, figurar 
na ordem do d\f da sessão seguinte. . 

Votai;ão do projec.to n~ 15, de 1920, abrindo o Ct'êditó 
especial de 2f :749$999, para pagamento ao ex-jniz muni
cipal do Acre, bacharel Durval Castello Branco (2º discussão}. 

Approvados sue-0essívamenle. em 2" discussão. og · seguin
Les artigos do 

PROJECTO 

N. 15 .- 1920 
\ 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. .1. º E' autorizado" o Poder Executivo a abril·. pelo 

J\linisterio da Justica e Negocios Interiotes, um credit.o es
pecial de 21 :74.9$999, pura pngamento c!e vencimentos que 
~.ompelem ao ex-juiz municipal do 'e.."Ctincto 2º termo da 
comarca de Senna Madureira, no TE'rritoric do Acre, bacharel 
))urval Castello Branco, no período de 1 :1 de mai9 de 1.917 n 
10 de out.ubro de HH9, nos lermos do § 2º, <!o n. ·u, do ar
tigo 3° da lei n. 3 .·232, de 5 de janeiro OE' 19t7. 

Art . 2. º . Revogam-se a~ dis,Posiçõe~ em contrario .. 
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O Sr. Presidente· - O. projecto passa á 31. discussão. 
Vota<;ão do projeofo n. 16, de 1920, abrindo- o credito 

de 60 :000$, para regulariazr a cscripturacão das despeza~ 
eom o pagamento de obras urgentes no Instituto. Oswa.ldo 
Crm (2ª di~cussão) .. 

Approvado em 2• discussão, o seguinte art. do 

PROJ"Eéro 

N. {6 - t920 

O Congresso. Nacional decf'eta. .: 
Artigo unico. Fica o Presidente ca Republica autorizado 

a abrir, pelo l\Iinh;terio da Fazenda. o credito especial de 
60 :000$, para regularizar a esoripturação das despezas com 
o pagàmento de .obras urgentes, de que carecia. em 1918, o 
Instituto Oswaldo Cruz; revogadas as disposi<;ões em con
trario. 

O Sr. Presidente - O projecto passa é. 31. discussão 
Votação do pro,iecto n. 36, de i9f9, appl"ovando o acto 

mandando executar o · contracto celebrado, em 12 ce março 
de 1919, pela directoria. do Côllegio Militar . de Porto Alegre, 
com João Kelger F. º e outro (3• discm;são). 

Approvado cm 33 discussão e enviado á Commissão de 
Redaccão D ~egUinte 

Pl\OJ'ECTO 

N. 360 .:.._ t9i9 

O Congresso Nacionnt decreta: 
Art. Lº·.Fica approvada o acto c1e ·i6 de julho de i9Í9, 

· · pelo qunl o Vice-Presidente da Repul11ica. em exercicio, man
dou execu lar o contracto celebrado, em data de 12 de marco 
deste anno, pela direct.1ria <.lo Collegio Militar · de Porta Ale
gre, eom .João Ifotz.er Filho e D. Maria Cnndid:f da Cruz Paiva. 
a Que o Tribunal de Contas negara regi~tro. 

Art. 2 . 0 R cvognm-se as disposições em contrario. 
Volacão c!o projecto· n. 698, de i919, mandando equiparar 

tJFi mecanicos navaês aoa officiaes marinheiros (:19 disc.ussão) . 
Approvado em t• disoussão o seguinte 

PRO.JECTO 

. N. 699 ·- i.919 

O C~ngresso Na.cional resolve : 
Art . i. º Os mecanir-os navaes serão eqUiparados aos of

fiaes marinheiros (mestres e contra-mestres) . 
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Art. 2. º Os mecaniços navaes serão reformados quando 
cc.ntarem 20 annos de St'lviço no mesmo posto e no posto im~ 
medial.o quando contarem 25 annos •. 

O Sr. Presidente - O ;>rojecto passa á 2" discussão. 

·o Sr. J'uvenal Lamartine (peÜJ ' ordem) requer e oblflm 
dispensa de intcrsticio para o projecto n. 698, de i919, fi
gurar na ordem do dia da sessão seguinte. 

Votacão do parecer u. 4, de 1920, concedendo licença ao 
Deputado Raul l<'crnandes para representar o Brasil na Com
missão ce Reparacões (discussão unicà). 

Approvado . 
. Yolação do projecto n. 510, d,e 19i9, (redacc;ão da emeIL

da destacada do projecto n. 120 B, de HH9), responsabíli
za.ndo o Ministro da Fazenda que ordenar _pagamentos elll 
desaccôrdo com o art . 37 <la lei n. 2 .544, de 4 de· janeiro 
.de 1912 (discussão especial;. 

Approvado em -discussão especial e enviado á Commis-
são de B.edaccão, o seguinte . 

O Congresso Nacionai ·resolve: 
Art. i.º Sr.rá responsabilizado o Ministro da. Fazenda 

que ordenar pagamentos .decorrentes ae contractos, em· que 
não tenha sido cumprido o que dispõe o arL. 37, aa lei nu
mer:o 2.5Ji..i, de 4 de janeiro de Hl12, a qual é de c.araoter 
:Permancnto. 

Art. 2.º Revogam-se as disposições em contrario. 
Lei n. 2.5H, de 4 de janeiro de 1912. Art. 37. Os oon

tractos paro. construcção de obras inclusive as estradas de 
iferro o portos que importam ou possam importar em dcspe
zas nüo dot.n.das do ver!Jas orcarnentarias deverão ser assigna
da~ pelos Ministr-0s <la Viação e OL>ras Puhlicas e da. )fazenda, 
cabendo a esle fullar sobre a parte financeir~. 

O Sr. Presidente - Acha-se sobre a mesa o seguinte 

REQUERIMENTO nE UROENCL\ 

Reqncil·o urgcnoia para immediata discussão e votnoão 
do projccto n. 5 A, de ig20. 

Saln dos Sf'.Ssões, 14 de junho de 1920. - Vicente P!rtA-
gibe. - Approvado. . 

O Sr. Presidente - Em conscquencia. do voto da Camara 
vou submet.t.er á discussão e ó. vot.a<1ão o projecto n. 6 ...-\., de 
Ul20 •. · 
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i u dis~ussão do projecto n. 5 A.. de , 19~ft, eqlaheier.enno 
urna segunda época de exam~;; de preparátorio$, e .dando QU
tras providencia~. 0om :pal"ecúi' e emendag da Commü;são dc
lnstrucção Publica. 

Eucerrada e annunciada a 'votação . 
. Approvado em i R discussão Q seguinte 

.PROJECTO 

N. 5 A - 1920 

O Congresso Nacional decreta.: 
Art. 1." Fica estabelecida uma ·segUnda épooa "1e eixames 

dei preparatorio~ de .1 a 15 de Julho do corrente anno. e oo~ 
.~e.g•lintes, de , accôrdo com o que se ob::iePva. no Collegio p·e
dro II. 

A.r.f,. · 2.º As inscripções se fariio no Collegio Pedro II, \te 
· t5 a. 30 de junho, no corrente anno. 

Art . 3." Revogam-se ~s disposições em contrario. 

" _o Sr. Presidente - O projecto pas~a á 2" discussão. 

O Sr. Yicente Piragibe (pela 01'dem) requer e obtam 
dispensa de int.erSti~iQ vara o pMj(•rto :n. 5 A, <:ie H;~O fi
gurar na ordem do -dia da sessão seguinte. 

- · · Votação de projecto n. 508, de 1919. autorizando a ces
são gratuita ao Est.ado- d('! Pernarubuco de uma área de, ter
reno para á corn:t.ruccão dos edificios do Thesouro e da Re
cebedoria estadue.es; com parecer da Commissão qe Finanças. 
contrario ao projMto e approvando o vlito do Sr. Presidente 
da Republica {vide projecto n. 250 B, de 19i8') (discussão 
unica). :. · 

. O Sr. Presidente - A voi!l-cão deste projeeto é ·reita p9ln 
processo nominal, de accôrdo ~om o Regimento. 

O projeclq é o 5C3Uinte: 

O Co1w:resso Nacional resoive: 
Art. Lº Fica o Governo autorizado a ced,er gratuita

m~rito ao Estado de Pernambuco, para a c:onstruccão dos edi
ficios do Thesouro e RecPbcdoria · estaduaes, uma área de 
i. Oi 7 mPtro& quadrado~ do~ ic.·l'rflno~ desapropriados p:::i.r<.:. as 
obras do porto daQUP.l?e Estado. · 

· Art. 2.º Hevosam-se as disposicões em contrario. 
· Os senhores qu~ ap'(Jrovam o projecto n. 508, de i919, 

rE\jeitando o 'l>éto, responderão - . sim - e os que rejeitarem 
o projecto, approvan.do o véto, res~onderão - não . 

O Sr. luv~nal Lamarth1e Uº S.!cretario, .ser11indo de 1°) 
procede á chamada dos Srs. Depl,lt~.dõs para a vot~.ção no._ 

. ;minai~ 
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51!.SSÀO EM H DE JUi'\HO DE 1'9'.2\l 

Vae-se proceder á chamada. 
Feita a chamada. respondem - sim - approvando o re

ferido 11ro,iecto n. 508, de 191U, e rejeilando o veto, os Sts. 
Ahel f.hermonl, Frederico Borges, Correia de Britto, Alexan
drino da Rocha, Au$tregesilo, Pedro Corrêa, Turiano Cam
pello, Nll ta!icio Camboim, Saltes Filho. Vicente. Piragibe, 
Lengruber Filho, Manoel Reis, João Guimarães, Buarque de 
Nazar~th, e Francisco Valladares ~15) . 

E :respondem - não - os Srs. Dorval Porto, Ephigeoio 
de ~a~les, Antonio Nogueira, Souza · Castro •. Dionyaic Bentes. 
~ustm1ano de Serpa, Bent.ó de Miranda, Cunna Macb<>do, José 
\Barreto, Agrippino Azeved<>, Rodrigues Machado, Pires Re
bello, Feliz Pa.checo, Armando Burlamaquí, Marinho de An
<!rade, Vicente Saboya, Thomaz Accioly, Thomaz Cavalcantí, 
Osorio de Paiva, Jõsé Augusto, Juvenal Lamartíne. Cunha 
Lima, Luiz Si.lveira, Co~ta Rego, Mendonça. l\iar~ins;. Jo_ão 
.Menez.es, Rodrigues Dona, Manoel ~obre, Leone10 ualrao, 
Raul Alves, Elpiµio de Mesquita, Sampaio Corrêa, .Azevedo 
Sódré, Ramiro Braga, José de Moraes, Veríssimo de Mello, 
Teixeira Brandão, José Alves, Augusto de Lima, Alber tino 
Drummond, Ribeiro• Junqueira, Silveira Brum, Americo Lo
.pes, Senna Figueiredo, .José Bonifacio,. Gbmes Lima, r ... an
nulphô de J\fagalhães, Odilon .de Andrade, Zororslro Alva
renga, Francisco Bressane, Josino de Araujo, Fausto Fcr
r·az, Moreira Brandão, Raul Sá, Francisco Paoliello, Alaor 
Prata, Honorato Alves, Manoel Flulgcncio, Edgardo da Cunha. 
:Mello . Franco, Sallcs Junior, Carlos Ga1'cia, Fe_rreira Brag~ 
José Roberto, Alberto Sarmento, Barros Penteaoo, E.loy Cha.;. 
ves; Palmeira Rípper , José Lobo. Rodrigues Alves Filho, Ma
noel Vill2boim. Carlos de· Cempos, Olegario Pinto, Luiz Xa
yieF, João PPrnetta, Eugenio l\1üller, Celso Bayma, Octavio 
Rocha e Joaquim Osor10 {7S). 

. O Si. Presidente - Responderam á ·chamada 93 Sr!!'. 
Deputados. · 

Não ha numero para se proseiruir ua votação. 
Passa-se a ma teria em discussão . 

1...Discussão unica do parecer n. 5, de 1920, mandandq ar
chivar a mensagem do Sr. Presidente da Republica, expondo 
as razões que detel'minaram a. falta de ~umprimento. na época 
apropi'iada, do preceito do art. 1" do decreto legislativo nu
mero 2. 51i, de 20 de dezembro de HH 1: 

Encerrada e adiada a vota~ão. 

O Sr. Presidente - Exgr.tada a ma teria em discussão vot: 
h~vant.ar a sessão de:;ignando · para amanhã ·~ seguinte 

QIIDEM DO I>IA 

V o tacão do parecer n. 5, de t 920, mandando archivai' & 
,mensagem do Sr. Presiàient.~ da Republica. expondo as ra-
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zoes qu.e determinaram a ialta de cm:npriJnenw, tta época. 
apropriada, do preceito do art. iº do decreto legislativo nu
mero 2-5H, de 2u de dez:eniliro de UHi; 

Votal(ão do projecto n. 508~ dé- 1919, autorizando a cessão 
gratuita ao Estado de Pernambuco cíe uma área. de terreno 
para a const.rucção dos edifícios do 'rhesouro e da Recebe
<ioNa . estaduaes; com parecer da Commissão de Financas, 
contrario ao projecto e aPfl)rovando o veto do Sr. Presilieute 
da &publica . (vide projecto n. 250 B. de 1.918-) discussão· 
unica); 

3ª discussão do projooto n. 14, àe i9.2{), abrindo o credito 
especial de 80 :756$330, para pagamento a J'osé Alves de C.er-
queil·a Cesar ~'ilho, em virt.ude <ie setencà judiciaria.; . 

· 2" dis~u~~ão do projecto n. 698, de 1919, mandando equi-
pa1·a.r os mec:~cos nava~s aos otflciaes marinheiros; . 

2ª <liscussão do projecto n. 5 A, de 1920, estabelecendo 
uma segunda ·época de exame~ de preparator.i.os, e d•ando 
out.ras providencia~ com parecer e emendas da Commissão 
de ln~t.ruccão Pub!Lca. . . 

Levanta-se a se~o ás i4 horas e 55 minutos. 

33-' SESSA.O, EM 15 DE JUNHO DE t920 

PRÊSIDENCIA DO .;SR. BUENO BitA..~DÃO, PnESIDJCNTB 

A's 13 horas procede-se á chamada, a que . responctem, 
os Srs. Bueno Brandão, Juvenal Lamartioe, Octacilio de Al
buquerque, Dorval llorLo, Antonio Nogu~ira. Dionysio Bentos, 
Ueula l\lirnnca, José ·.aarreLo, Rodrigues .!\\ucbado, Marinho de 
Andrade, Vicente Saboya, Tlloma~ Cnvalcanli, Osorio de 
Paiva, .Frederico Borges, José Augusto, Simeão Leal, Austre
gcsilo, Arisla1'cho Lopes, Luiz Silveira.. João Menezes, Castro 
Rcbello, Leoncio Galrão, Joiio Mangabeira., Seabra li'ilho, Raul 
Alves. Leão Velloso, lleítor de Souza, Sttmpnjo Co:rrõa, Paulo 
·de .l-'routin, Mendes Tavares, José de Mornes •.. Verissimo de 
l\1ollo, Mudo de Paula, Máuricio de Lace1da, Teixeira Bran-
dão, Augusto de · Lima, H.ibeiro Junqueira, l<,rancisco Vallada
res, :Z.~milio J::u·dim, Am(>rico Lopes, SennR Figueiredo, Odilon 
dt' A11llrntJc, Zoroa.slro Alvarcngn. l•'ro.ncis.co Bressane, Lá
mounicr Gndoft'P.<lo, Jfauslo Ji'ct•1·a.z, Moreira Bt·nndão, Fran
cisco l•aolicllo; Alam· Prat111 Manoel F'ulgcncio, Edgardo da 
Cunha, l·'ct'l'\'ira Ul·nga, José Robc1·to, Barros Pcnten<!o, Eloy 
Chnvc~, Ve ir;a :\lil·andu, Pedro Coslii, Carlos de Campos. Ayres 
cla Silva, Olc:;:i.t·io Pinlo, Pereira Leite Luiz Xavier, .Toão 

1 . Pcrnctla. E:uJ;c11io Müllcr, Celso .Bayma, Octavio Rocha. e Bar
bosa Go11c.;ulvcs {ü7). 

Abrc .. se e. sesstto •. 
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3ESSÃO 5M 15 DE 1,TU.NHO D!:: 19~0 

O Sr. Octacilio de Albuquerque (.~" Secretaria, servindo 
de 2") ;;>rôc'3de á léitura da n.cta da sess(io antecedente, a qual 
é, sem observRi;-:ões, approvada. 

O Sr. Juvenal Lamartine (zº Secretario, servindo de 1•): 
declara que não ba expedient.e; 

E' lido e fica ~obre a mesa até u!terior deliberação o 
seguinle 

PROJECTO 

O Congresso Nacional decreta: 
Artigo unico. Ao marinheiro invalido Manoel Gontalves 

de Souza, fica. concedida a percepção doq vencimentos dos mu
sico~ de ib r.lai::se. pela tabella em vigor; revogadas as dispo
sições em contrario. 

-Sala das sessões, 15 e~ junho de 1920. - Mauricio de 
/,,f'lCerda. - A nrmsto d<i! Lima. 

E' lido e fica ~ohra a mesa até ulterior deliberação urn 
projec:te do Sr. ~atalicio Camboirp. 

O Sr. Fausto Ferrrui: - Sr._ Presid,mte, aproveito a oppcr
tunJd~de de achar-me na tribuna para iniciar. f', minha ora
ção felicitando a V. Ex. e.orno . um d1os mais illustres mem
bros da bancada do meu Estado; Dei~ merecida. eleição e e1e
vacão ao posto eminenle <le Presidente da Gamara dos 
Deput!'ldos. 
· Faco-o gostosamente não só porque estou acostumado a. 
tributar a V. Ex. a minha mais sjnr.P.ra nmizade e a minha 

- mai~ respeitosa rdrdlraç.ão. como tambem porque, hotu a lo . 
com o m~mdato àe Deputad'•o pelo .mec::mo districto clL1 qna.l é 
V. Eix. eminente chefe. assim urocoon certo de qur) rnpre- ~ 
~~nto o pensamento de t.ndos aquellf'S nos~os amir!o" auP.,.l~On
oorreram para minha eleição e p·ara :\ eleiç:'.:o dr V. E"<. 

Sr. Presidente, trago da minha viagem ao estram;eiro 
\mprAs~õe.8 muito r·rofundas em relrcão ao momento actut>l 
da Humani·C'1ade. Tive ensejo de me pôr em coritrcto, nos 
.Estados. Unidos e na Italia, com as suas rc5lpectivas classes 
0Studiosas. · 

· Na America do :"Jorte pro~urei approximar~me de'glguns 
de SP.Us altos instituto~ scientificos: e a minha impressão t'oi 
muito agradavP.l. Sr. Pre-::iàenfo, a r<>.s.peíto do mOdô por que 
naquelle pa.iz não !':Ó as classes universitarias se esforcam 
eeim vcrdrdeiro enlhusiasmo e aoplicação peta sua cultura. 
espiritual como tambern pela rn~neirn por que profes~ores, 
publicistas e especialmentf' os homens politicos prestam at
tencã.o carinhosa á mocidade. 

As univer$idades americrna!;, Sr. Presidente, 
grand·e programma da app.Jicacão theoricat dos 

o.-vci. li 

realizrm o 
principios 

li 
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ecientificos, como tambem da pratica profissional s. que · sie 
<l~sti~am oa jovens americanos. · 

. As · univcrsidaàes daquellcs paizés são centros de lo
eubracões scientificas e de pratica technica das diversas a.cti
:Vidades liberacs . 

Observei que ao lado do livro, ao lado das preleccões 
1'3cientificas, os professores applicam os seus cuidados relati
vamente á pratica dos mesmos principies ensinados. Entre 
nós, Sr. l)rcsidenle, seria de grande utilidade a imit.acão 
dessa norma, espccialmenLe no :mimo dos homens responsa
veis pelo i'uturo ela patria, no sentido de cuidar com verda
deiro carinho e estimular com verdadeira segurança de fins a 
classe estudiosa da juventude brasileira, afim de prepa1·ar
mos uma geracão capaz; de receber .. a grande heranca de 
responsabilidade que pesa sobre os nossos bombros. 

Seguindo em viagem á. ltalia.. la 'tive ensejo. de obser
var, como na cidade. de ndma e em outras, ha . verdadeira 
febre de ensino entre as classes estudiosas do · pafa~. Observei 
que a mocidade, voltando das trincheiras coberta de gloria 
pelo modo heroico que se bateu, retornava ás lides académi
cas enLhusia~ta das leUras, das sciencias e das artes, conscia, 
essa mocidade da que o mundo não póde ser governado pela 
.forca bruta, que o mundo ·só será bom. o mundo só estará 
em paz. se fôr governado pela intelligencia esclarecida.. 
· Tive, Sr. Presidente a 0,pportunidade. de me pôr em 

· contacto com as associações universitar.ias italianas e re
cebi, na qualidade de Deputado brasileiro, dessa mesma. mo-
cidade, as mais delicadas homenagens. · 

Lú cnconlrei muitos moços . bra.sHeiros. estudantes das 
uni·vcrsidades ila1ianas, preparando o seu espirito no grande 
:paiz latino pat.'a. mais tarde presLar ao nosso paiz serviços á 
enusa da iastrnccão d·o Brasil . o . 

E pensei, Sr. Presidente, 'trazer á Camara dos Depu
tados, l.Jrcves noticias a proposito do que lá observei e, ao 
mesmo tempo, trazer á consideração dos meus pares, o pro
.1eclo do lei, nascido naturalmente das impressões colhidas e 
ao mesmo lempo do um facto que se passa entre nós. 

A colonia. italiana em nosso paiz entendeu, com gt'ande 
elevução, com ~randc patriotismo, com grande amor ao .Brasil, 
1undar, ufim de c.omrnemorar o Ccntenario da nossa. Indepen
àencia, uma Bo1.sa de e.st.ndantes, destinada a su:::lenlnr, na 
Italia, Jl.mlo ás suas universidades e in::lilutos da sciencin, 
Jettra.s e artC's, um 'grupo de estudantes brasi!~iros., do~ mais 
distinclos e applicados . Pnru isso essa roema coloma trnbnlha 
a.fim ue constituir um l)atrimonio, cuja renda terá . sempre 
oquclle emprego. 

O Stl. Fr1ANc1sco V.\LLAOARES - Id6a· que muito honra a 
colonia italiana. 

o Sn. FAusTo FmMz - E que nperlnrl1 mais fortemente 
os nos~os lacos de solidariedade espiritulil. 
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. .Penso, Sr . .Presidente, que., entre as idéas surgidas .rela-
1wamente á celebracãc· oo nosso centcuario, esta e, incorile~
~velmente, de granue valor, por isso que, ao lado do cwitl:u.tini 
italiano, que vem lraballia1· em nossas Lerras, que vem 1aze1· 
a .n~s..sa ;;:1queza, a honrada. e uol.Jre colonia ilalmua, aqui do
m1cd1ada. 1lorcscenle, p1·0.:;pera e · rica, ccrre::;ponuc cum um 
gesto de. exlt~aordinaria gratidão ao no::iso pu1i, consllluintlo 
UUl patrunon10, uma lunutwão civil, para que os bra::iile1ros, 
indislinclumentc, li!hos ue ·nacionaes cu italianos, que mais 
:ie dislinsui1·em e que inaíw applicação tvcrcm ~cmonslrado 
i;.os esLuuos, possatu, ua Halla, culller os eusruameulos dos 
seus gl'anàes mest1·es e prorcssorcs. 

Sr. .P1·esideolc, alguem já disse que ·os truladcs entre os 
povos sât> n1ais sohou:;, mais perfo1to::s, quautlo cimentados 
pelo sangue ou pela iutclligl!ucia; ~ao mais :;;ula.lus e mais per-
1e1t.os au que al1ucUcs llUe ::iC ungrnam <las cliaucellar1as pro
tocoUares e o1U~iae;;. oe E.:>ta1..'o a ~:;;tado. 

Ora, enll·o nós e a llalia, indul.Jilavclmenle, ha laços de 
sangue p!!io!:! dc;:;c.cnuculcs llu:> ilaHunos, ua::;c!Clos no tli:asil; 
h~ la\jO::> e:::pirlluacs, pelo lacto ua ~cwncrn ltuliaua te~: e10 
ncs~a vutr1a, atravc::s l.W !ivrus e &lr·avcs ue prows::;orc~, i·o
i;re::;emaul.t:::i os mais 1ul'lcl:l. ,t; e..;sc bC.:ilü eia. lul..lur10::.a culouia 
itallaua, c1·cundo a JJutsu uu estmlwtw, para mauler na Halia 
os uu::;su.::i · 1uuu::;, u.J u11 ue que ia i·cccuau1 . a iu:stt·uct,;ÜO e cn::;i
nanumlo::; _ llc .:seus 1H·o1esH;1·~.:s, sc1·a uiais um clt.> oc fratc1·ui
daoc e ::;uhuancuauc culrc a::; 1.lua::; ua-.;oc::; amiga~. \Apuiuaus.J 

E si é prog1·amma - e d1.:\·c :sc1· programma cHl toua::; ati 
nações, Ot!lJU!::i uu !:)Ucl'l'a - a 11·1.llcnuuuuc, lJt.; lU C·::ipll"llu, ~llla 
.intcHlé)Cl.IC1ê.t, U~lJU1.S UU::i ll'l!Jl1ClWU.S lu.;ut.:.s •.ia c;afUlt H.:ma !ioL·-
1'ivcl, lJUe u.:uuxc a hu1Uall1oaLlc, cm cmco umws tlu :;uurc::;al
tcs, luto e Clu1·, é .ualu1·aJ, br • .l'1 ·c~Jtlc11w, que o:; vovu.:;, vol
taaos a 1.az, pcn~cm clu um munuu mcluut·, cm unta. .:s1Luauão 
de paz; tl Utl cüllCtH'l1Ji1. J.:.: Ó Cl!l'lUUJ l!llle !Jela CU ltura tla lH• 
telhgcncia, pda elc\'ai;ão u1u1·ul, lll.le c11es pouel'ilú atLiui;ir. 
~:se oojcclivo. ·· 

Eu, Sr. .Pr~sidcnlo, pensei eui lio cm nprcsentar á consi
derai: à(; <.los ::)1·s. l..>clJUlai..lu::; um jJL'ojcc..;tu de !ci que con
subgt.uucia pt;Jrlcilamc11to u pcn~amcnto lrudu:tido nus de:::u.li
IJliUVadu:; lHdavl'lls, que Lcullo a hom·a <.lo 1Jrouuuc1aL' ue::;t.a 
Ca.::;a, . 

A esse gesto <ln C(l]onia italiarm e pura que o puiz o~.tejn. 
'prcpal'auo pul'a tl'u1,;u.1· um p1·oi;n~ 111ma. do tão cluvalJC? fim, 
pcu:m! tu.wlJl~l•l c111 c1·cut· entro U<>S, coruo um du:; rncius àe 
celebrar o Ccul cnuno da lrn..lcvc11dcncja, a Ca:>a do.:1 E::;tu
daulc:;. 

l"\üo 6, Sr. Pi•osidr:mlc, umll novidade cssn instituição. fü'!'l 
outros pnizcs '<:'lia cxh;lc corno 111ei1> 11i:.ilt~rial de 'nssocia<;1'íe3 
aeat:lcmicn~. pnrn ~é<lc e ct~1ll1·0 da!-; l:o111'mlcruuõu:> llu csm
dantcs para !lnbHual-os . á vida da sol.!icdado, inui:;pcnslvc' 
a todo's o:i ho1rn:na quo se <ic.t>liunm a quahiuer activida:!o .co 
sejo ~ que xi:v_cm. 
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A Casa de~ Estudantes no Rio de Janeiro seria. a Mde 
da Confi:.:déração Nacional üos E:;;tudantes, ~ervindo ·"tamh•":tn 
para séde da . associação nacional ou internacional oa. mP.sma 
classe dos outros paiZes. 
. Nós vemos entr~ nó.s e~se movimento despontar cem 
ma~nificos a.uguríos no convite que o Uruguay acaba de faier 
á nossa mocidade ac~.demica. para que · olla ~nvie a Monte
vidé~ uma r ep1·esentacão-, · afim d0 assistir· alli ao Congres!!o 

- .. dcs Estudantes. Y ~mo~ a velh::i t~rra füsilana faz~r ident ico 
convi~e .aos inoços brasileiros, para que transpondo o~ mares. 
ª!lf'lrtem á I.isboa, afim de lá receberem as tJ.. 'menfJ.~enB dos 
seus collcgas. 

:Nessas M'iicfü;ões, a creação · da · Casa dos :Estudant~s. no 
Ric de ·J:}neiro, . rl'pi.'esenta uma necessidade a ser po~ta em 
realidadf\, pr..:' ::i, que por occasião do centenario do Brasil, <;s 
,uocos d:l nc .;:;;a patria,, os -estudantes do nosso paiz, cor.!e·· 
c!erados, todcs r mrceentando o.:; di!'ferentes institutos de en
$íno ~uperior. c~ispersos pelo territorio bra.sileiro. r-ossa.01, 
reuniàos n~~~a «:asa, como rej}resentantes do futuro dá Repu

· ~· !f~a Bra!'(ilei-ra, fP.stejar condignamente o grande facto qus 
\·a.mos commemorar em 1922 •• • 

O Sn. FRAN-cÍsco V ALLADARES - Celebr"ãr a festa da fra~ 
ternidade. · 

O S,. FAus1'0 FERRAZ - • • • cel~brar a festa da frater
niàa:ie. como diz muito bem o nobre Deputado PP.lo Estado 
de Minas, a fraternidade espiritual que. certamente, .será o 
corca.merito de todos os esf ore os da intellig~ncia · pela pat e 
<ioncordia dos povos. , · 

'.! .-moB notic:a dê qU:e na Franca os intellectuaP~ se 
'.':'eunfram e fundaram uma especie de syndicato tia intems~n
cia rm resprn:;ta a idéas : que pretendem a -subversão da velha 
ordem juridica. · · 

· r CJis bem; Sr . PresidFnte. si naq11elle paiz os intellectu~es 
p1'C1c11ram formar uma e~peeié dP. acad('mia com o obJecti~o 
d•• 1~:i:rnri:ir luu1s, ~spa1:car as trevas e estabelecer a concortl1a. 
(' a intell i.ecmnin sobr'1 n elite ·e dentro da elite contra a bru-. 
~uiit'.11d1• " n fot·~a. nós brasileiros que, frlir.mente, . ainda c5o 
!rn1n~ uttingi<los pnr Msc mal e por e~sas idéas ~ubversivas 
da ,.,,lha orcP.m .ím•idica. devrmM preparar no sAio de .no:1sa 
mn(·i<~,;ôo insl itut.os ·ctue sirvam ~orno de manancial, como '.l'te 
d~ fonte, rnrn os prf'uart~th•os da nossa inteU:sencia, da. no,.t:â 
•füJtun no srnticio ;te tnmarmos ·precaução contra esses phe~ 
u11m~coi; que sr:: ohservnn.1 em outros pab:es. 

e $i\ ; FrtANGr!:iCO VALl.\D,\RES - Solidariedacie p~!t'l-! 
iti,:n,..~. 

0 811. FAtJ~1'n Fli:RRM - Eu lembraria. Sr. Presfdl'r.f1~. 
q1)e N.:i:::1 Cn~fl rlo!l Tf:;;tudant1•s fos~~ enfl"e nós um centro de 
et11ir·ocãc, fnndado nu anx.iliatió pelo G()v<'zmo para que \) 
nosbo meic academico se sentisse amparado pelo ·Estado com 
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a ª"qms1cao de nm edifício quA lraduzic:se perfeitamente 'JS 
c:.n1dar;os que todos os homens do responsabilidade leem peills 
repre..:entantes do futuro. 

Nessas condicões pec<1 licP.ni:a a V. Ex., Sr. Pre::;idente, e 
á t;.imara pa•á lt't o projeclo que t.ive a honra de formular E.' 
de :)Ubflcrever : ( T. fJ) 

Sr. Presidente,· devo aõduzir ás considerações que tenho 
fl'ito. (m redor d cst.<' projecto, mais uma que acho do 1llt.isslmn 
, -a111r: é aquell11 que d:z r espeito ao estatuto pessoal dos bra

. sijeirc-s, P.m face ao direito internacional privado. 
Yrr. facA •.!o c:lircitn intP-macional privadf), Sr. Presidf'nf.e. 

o cidadão, f:lho de qualquer Estado, lm•a comsigo a person:ili
dadr do paiz de: sua origem. l'epresentado na capacidade civil 
~e ctU.€ a l~gislação patria o investe'. 

Ora, si o brnsilciro :i;;ahe do Rrasil em bm;ca do inst:tuto~ 
.. ~~ umversidadrs, dle lev~ ccmsi~o a capa.cidade civil, e a c~pa

.ciri~cle civil P.nvolv~ a l:Jpacidad0 pcofissional. Si esse e3.ta-
tntci )'· P.~Soal é P:\rl.P. inh gran~P. da !lõlla vitia P, ullo a iicscnvoh·i; 

· c':m oi; SP,U~ estudCls na~ univer'"idades de paizes fstr::ingeiroz;, 
é r.abJr'.11 qu~ n PSSP. cid~cão o Brasil f(;nha interesses p-rn-

. 1'und1~dmos P. que o a.mpttre não só nesses pg!zes como mrsmo. 
re;i;resrando Plle á 11atria. reconheca nessa . ca-paddade o. rH
reito :.-.dquirido pela intclligencia e pE>la appJicaçã& aos es-
·1u.dos. · 

l:'r. Presiden.t.e, o direito internacional privado ~ o cm~
juJ:1!G de maximas. de princípios e <!0 usos acceitos~pelas 
nn~õ(>B. E nós poderian!OS invonar na pratica governamental 
1'rnsil11ira factos que trariam argumentos poderosos para que 
.esse proj ec.~o fosse tomadt- "m consideração pelo Congresso. 

Quantos prof!ssi{lnaes n Brasil tP.m contractado no estr::m
·gciro para fundar entre nós institutos -de énsino ? 

· Eu IP.mbrnria. de momento. a fi~nra eminente . do Henri~ 
·que" de .. Gor~eix. o fundarlor da EqMla de Minas: eu pode:ia · 
le.mtirar ainda outrns ,-ultos que vieram ao Brasil como pro
f~! sor<>s " aqui exercer~n1 e exercem nvremente essa profiA
~ão !itreral . 

Pnr~m: mnis proxfrnamPnte ninda o .Mfnisterio da Agri
<0nltttrP adoniou o syst.ema ou praUc1 administrativa mar..
<hmdo para o l'!~tr1n1"'eiro 0$1 nosso~ .íriven~ laureados cm nr.n
·dr·mfo!:; n~r'.cnl:is. afjm d<: ln aperfoic;:onrem os Sf'US estudod. 
lh. rllf·smo n p~nsamentn do ,qe n~rmnlnrmn estudantes enlrP 
<1in·r~o8 Estndos do Brn~il , com n Aml?rir.n do No1·te . 

Portanto. Sr. Prcs~d<!Tlf <!. nl~m .:los usos o cosf.um~s .i:i. 
es~mbdos. nlém dn alf:i crnsirl~rncão dn capacidade do esfntull• 
flC!:'~o:t l dos nos~os conterraneos Qllo porventura p11rtam (-m 
bu!'cr de in !;f.rU~<"lio no estrangeiro, ha mais precedentes, QUr: 
yeid~rinm ser citai.lo~ . 
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F.<;pero. Sr. Pre~identP., riu e a Camara dos Deputa<1os r~
cr•óa c:nm a d<Jvida atteução o projecto que tenho a honra de 
pa:::~m· as mi'ios de V. Ex. 

'l'c:r.ho dilo . O!uíto bem.: muito bem.). 
Vem á mesa, e é lido um projcclo do Sr. Fausto Ferraz .. 

O Sr . Presidente - ô projccto fica sobre a mesa até ulte-
rior dc!ibcracão. 

O Sr. ·Augusto de Lima (•) - Sr. Presidente, vcnl10 li.,. 
seiramr.nte justificar dous projec tos: um já foi apresentado 
na SC?$Sfio de hontcm. 

nerere-se a uma modificar;fío no regnlnmcnto das cai
xl:ls economicas fec.lcraes, para p ermí! f ir o vencim<'nlo ele ju
ro!'= nos r:linh~iros de orphã'o.13 e intcl'tiiclos. qualqnC'r que sP.ja 
a . quantia deposif ada, porque os r<'i;ulamr!nlos dP::sn:; cnixas 
só pl"rt:iiltP- o computo d~ jm'bs nl P a quantia ele 1 O conloE 
d0 réi;;. Não é .insto qnn os dinht>iros pe!'lencenf es a essa 
categoria de pessoas prof ~gi das pela l<>i e sob a administra
ção e h1 IPla do oulrf'm fiquPm privados de favores que a 
lei thf!s facnll a. Quando o deposito 6 feito fóra das co.ixas 
econom i cas fed cracs. . 

Ho.ie. sóbí! dfl ponto a nf'r.cs!':id:ul!'l dr:-.~~~ modifirn~no no 
ref.T1l:lmflnt.o das caixas. qnnn do !tu. disposic:rio imperativa do 
C<'<;iµ-o Civil. no seu art. 4:12.· ohrii!'nndn o deposito nns ca.i
::rns dos dinheiros d e orphãos e inlcnlir.tos. 

lla\'t>ndo esse cmhar11ço oppo.;l.o pB1o rc~ulamento, meu' 
pro.icct.o lr-r.dc :i hn.rmrrniznr as disposicões elo Codigo Civil 
cPm n mesmo rflp-111amenf.o. 

Esf.e ó o prtijecto que pretendia juslificar em poucas 
palavras. · · . 

O 011!.ro é relnfivo ao rr.!'t.ahnler.imnnto ela dispnsir!'ío rle 
lei 011P. dnvn nos lentes. professores P. snhslift1fo~ da Esr.ola 
('1°:- Minns ele Onro T>rr>to os vcncimr>ntos da !:1hfll1n qno bnl
X<·U Mm ri rrH?ttln mi>nfo a <1'"' í',A r<'ff're o der.rr>t.o n •. 8. 039. 
dr.o 2íi <IP. maio rln Hl1 o. r, fni l'XnNlido ~m ?-xer:ttr,'i'io dn foi 
anP. ~rrnn o Min i~f f'rio da A.c:rim1!1nrn. ri.nne"Jtn.ndo-llrn B re
f<' r irb F.<=r.ol:l <li) Minnc:. f'm Yil'il1dn º"~E!:\ nutori?.a«:ãO dada: 
na l"i nr!:"nnir.n rln 1\tinislrrio ria Azrir11H11ra p ara '1Ue. no 
Mr:11l:1nwnln na E~r,olf\ d~ Minn~ sn r.~lrihl'lP<'ílSsnm os vcnci
mr nine:. lrmrln-so cm vista n corrcspondencia dos cargos do 
ir;unl r:iffl"nrin. 

~nh" V. F.x. nu~ foi <'m vir!tttfo rlo nmn fof ntmna nue 
O!? 1Pnl r~. prof0~c::'nr<'s e !':11h1:fit1tln!'l dnnnc>Jla e~r.ola ffonrnm 
priv!'lrtn!' dac:: f,!arnnt.ins mrn l11r-c:: l'rnm nM0!!nrntin;:: no rcgu
Inmrnfn . '111<'. nor c::11n V<'7.. ""'lnbclcccu urna to.belln de ao
cc~rdo ~om mna lei permanente. 

(
1
• ) iÊste. discurso n;io foi rcwisto pelo orador. 
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Não foi possivel, o armo passado, e rio anterior, fazer 
acreditar e persuadir á nobre Comtnissão de Finanças da 
.iu.sUca dessa. cansa. pleiteacia ha muito t empo por esses al
tos docentes <la Escola 'de Minas de Out-o Preto, porque sabe 
V . E x. a eonfusi'ío e atropello quê. de ordinario, impedem 
a medif.a~ão, e a drlibcrac:;ão mais .ÍU$la P. equitativa. nos ul
tiinos dias de sessão. 

Trazendo esses novos esfôr~os ao plennrio. e tendo de 
· submet.ter o as5umpto aos tramites ordinnrios· do r.stndo das 

Commissões e das· 1res discussões nesta Casa, espero qne no 
debate que .se instituir acerca do pro.i~Mô, a Camara ficnrá, 
não só convencida dà .iustica da pref Pnc5o, que nã.o ehvolve 

· interesSP.!'; p P.ssoaes, sinão a <fofesa do ensino. o rrnal ~erá 
· compromeUido naouello est::ibele~;menf.o de insfrttcção peta 
· deserc:ão foJ:çnda dos Innlr.s, como lambem de qn~ se trata 
~~ um;i reparação legal de .direitos garantidos pela Consti-
~utcfln. . . 
· Tenho a nonra de envi'lr 6. Mesa ·um e outro dos pro
ject.ns crne acabo · dé ligeiramente jústi.ficar. . (Muito bem; 
mmto .bem.) . ·:j 

Vem á mesa e é lido um projecto do Sr. Augusto de Lima •. 
' 

O Sr. Presidente - O projccto fica sobre o mesa attS 
ulterior delibernção . . 

Nãn ha mais oradores inseriptos. 
Si mnis nPnh11m dos Srs. 'J)npnt.ado~ 'TUCI' mmr da palri

'VI'a na hora destinada ao expediente. vae-se passar 11 ordem 
do dia . (Pausa.) ..,, 

Cnmpnrer~m maf~ og ~rs. ,P<>li~ Pnchmm. AndrncJe Be-
7.l'l 'rra. F.nhi~Pnfo dP. Snll~s. Cnsta ílP.!!'O, Ab<'l .Cl1r>rmonf .. Jnsti-

. nfonn àP. ~P.r!"la. Pr::u'ln LnnP.s, Herrt1lnnn ·f>arcra, Cnnha l\f::leharto, 
Armnrirfo Rt.rrTamncmi. Thnmn Arcin.ly. O~r:ir ~nnrr.>s. Corrêa 
de "Brit.to. /+.. l<>xRnltrino cfa 'ffnt'ha. T>~rJro r.m•rl\n. 'fnr i:mo r.nm
pP.TJo. NnhHrio r.~mboirn. /1. lfrrinn 1fo 1\fayn. ?.fr>nrinnr,a J\far
tins. RNlrir!nP.!'-l Dn1'in. Mnnn<'l · NnhrP-. n"ndnf.o 1\fnin. ArHnrio 
Fra'!nr:10. /\ lfT'Nlo H11v . .To~r" 1\f:irin. F.tnir1in rir> M11C!rmitn. l\fn
nu"l Mnnin.rrHm . .'\ntnnin Att11ittt> . Nir.nnnr Nasrimr>nfn, RnTlP.s 
Filhn. Yirr>ntP. P1r~c-i1'P. Nnri\'nl ÕP Fr"itn~. l\fonMl Tl11ls, 
Bm1rrr11P nr:> N~:rnrr>fh . .Tm:il" AIVI'!'!. i\11-iflrfinn nrummnnrt Mnfla 
l\fanhn<ln, ,fof\P Bnn;facio. nf'mPS T.lrnn . T,nntiuln11n rlP- l\frrcra
lhÃM. Antl'rn nnt~lho. Rn.ul ~n. J\fí'll n Frnnrr•. ~:lll"~ .Trrnior, 
ninrin::ifn Rrrio-n . Prn<'ll'nt" rl'r> 11.r,,rnr>f! Fi1!10. f>nlrr.ir.;rn t1innl'r, 
.!M~ f ,ohn Rodri~ll"!=i AlvP.r.; Fi!h...,, C:irT:i~ n"nnfii'J. Augusto 
Pesf.nnn·. Mnrr,.nl do E~Mbnr ri ClnrlO!; Mn~imilinno (53) . 

n<'i'."rnm -Õ('l rnmnnrPCl':t' nq Fr!1. Arfhnr r.nllnrM J\forrd r·n. 
Annihlll 'Í'l"l!Nfo. Mnnfr>ir•o no l=ln11 ?.11. fo::nn1n C::i<if r n. t;hr>r mnnt do 
Mirnnnn. T,n i?'. nnminP-lll'R. Agrinnfno ,'\./.f'VNlO, 'Pirn~ nnh<'llO . 
.Toãn CnhT'nT. T-forminn nnrrrn::n, MnrPiT'll. rln nochn. 'T'homn7. Tio
drigucs, Ildefonso Albano, Alb~rto 'Maranl1üo, Afíonso Barata, 
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Cunha Lima, So!on de Lucena. João Elysio, Balthazar Perei'ra. 
Gonzaga Maranhão, Ant.onio Vicente, Eduardo Tavares. Ger
vasio F·ioravante, Arnaldo Bastos, Pereira de Lyra, Estacio
~oim1'ra, ,folio de Mello., Miguel Palmeira, Pedro Lago, Octn
Vio Mangabeit a, I.auro Villas BQas, Pires de Carvalho. MaPiO . 
Herme;;, Obaldino de A-,sis, Paeheco Mendes, Arlindo Leone, , 
Torqua to Moreira, Muniz Sodré, Rodrigues Lima, Eug-enjó 
'I'ourinho, Ubaldo Ramalhete, Octaviõ· da Rócha Miranda. Azu
l"ém Furtado, Aristides Caire, Raul Barroso, Lengruber Filho, 
J-0sé Tnlentino, Azevedo Sodré,- Maceào Soares. João Guima
l'ães. Themistocles de Almeida. Ramiro Braga, Francisco Mar
condes. Raul Fernandes, José Goncalves, Herculano Cesar, '3il;.. 
veira Br.um. Antonio Car~<;>.s. Josino de Araujo, Waldomiro ·de 
Magalhães. Jayme ·oomes~:waz de Mello, Honorato Alves, Ca- . 
millo Prates, Ra'JI Cardoso, Carlos Garcia, Alberto Sarmento, 
Cesar Vergueiro. 1\farcolino Barreto, .João de Faria, Samp!:lio 
' "irtal, Manoel Villaboim. Arnolpbo Azevedo. Ramos• Caiado, 
Tullo Ja:-rme. Sev~riano Marques. Cdsta Marques, Ottoni Ma
cit'll, Luiz Bartholomeu, Abdon Baptista, Pereira de Oliveira, 
AlvRrn Baptista, · Gumerr.ind'l Ribas. Evarísto Amaral. João 
Simplicio. Alci-des Maya, :Nahu<':o de Gouvêa. FlQrea da Cunha· . 
.Domingos Mascare-nhas e Joaquim Osorio (90). 

ORDEM DO 'DIA 

O Sr. Presidente - A lista da porta accusa a presença 
de ·120 Sr:;. De.p:utados. 

1.'ao se proeeder á- votitQão das matPrias ·que se acham 
.Sobre a mesa e das constantes da ordem do ."dia. - . 

Pnr:õ a.os nobres Deputados que occupem as suas cadeiras,. 
(Pa·usa) . . · , , · .. 

Vão ser julgados objecto 1 de deliberação diversos pro-
jectos. ' · ; 

São sui-rpssivamente lidos e julgados objecto de delibera
-cão os seguintes 

P.ROJl?CTO~ 

N. 46 - 1920 

Prouidenr:in ~OÕ1'1? Côrltrt.f)'P.fr!. no t1m1?lll tfM rff'l)Ítl'i,es. t'fe frrr,,o.ta 
qitc dP.ixa1·mn de sm• qraduaãos desde setembro de 1918 

A 1~1 f-1' TYrnmot;:õPs de1~rmina nne o nf'f if'inl 'JUP qtlin~tr 
,, nnmPro mn d ll Ps~ata . SPm nnla fltl" ,, <il>~:thnnP , ~""4 srr'l
duRrfn no 110.~to ímmPdíaf11mE>nfe ~npcrinr "' ri11nnrJo fnr oro .. 

, movido- contará antiguidade da data do decreto que o grar 
duou. 
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Considerando, como sagrado, o direito ·da nnti~idade, a 
lei a~sim fazendo garantiu esse direito ·de modo que o offi
~íal que attingiu o numero um ria P,~c-a la é eranuado P.. si 
ne::;se mesmo dia ou em outro ~ubseti\H'nle,for preterido; a 
sua collocacão está garantida pela ~raduacão '1Ue o vae re- · 
por no Jogar em qua estgva, acima de. quP.m o p1·eleriu. 

Na Marinha, porém, este direito P.citá eendo pArdido por 
.. quém a eles fez Jús. ~elo segiiiule: 

Em setembro de 1·918 foi graduado em capitão ·de mtJ,r e 
guerra o ~apit,ão ·de fragata qu~ atlingiu o nu.mero um da 
escala. Este officíal não tem lPrnoo dP. l·mbarf)11e al.é a J)l"e
senle. data por motivos que ~e ignoi·a, ci•' modo que · lodos os 
officiae& que ch~garam ao numero um oa ~scala. dos ·r.apilães 
de frasata, isto é, dos que se achavam em condi(:ões· de $er 
promovidos, não puder:1m ~e ~aranf.ir contra as prelP-ri~ões, 
porque não puderazn se:.- graduado~ em vista de jâ haver um 
graduado. Ora, d~vido a isso alguns lN· m sitio pt·eteridos . e 
outros ainda o serão, sem que possam gosar das vantagens 
CJUA a .. lei Jhe~ C(\nccda. . . _ · 

Dá-se, pois. o caso Gt1e, insistinc!o 'l Govcrpo ~rn não dar" 
embarque ao offirfal gr~.duado i:iara 11ue este po'!sa se1· pro
movido por antiguidade. permittindo a~i.im a graJuai;ão ao 
q110 qp, lhe smmi'I.'. · hbarú Lodo l'I 11uad"'). do~ r;apilãc~ de fra· 
ga_ta ·imposi:iibilitado d~ aR~esurar .. se N.:rilJ'S as prJ>tcric.;õe1, , 
por motivos .inoerir;ndentes de ~ua vf.l11•a1I«?, só pucendo li* 
vrar-se .deese prejuízo com uma lei '.'~[teciaL 

. Considerando ,,qué . diversos i-apitães rle · ·fragata não leem 
pod~do se aproveitar da gra•iuni;âo rp•e lheF comt>"le, por lei, 
ao alcançarem o n1JTnero 11m <la ,..~r:afa. garant in1lo-~e contra 
as: preteri_çõf-s, por estar 1Jtupado ?~:"e 11um,..;-o por um .11,Ta- . 

· <iunro que não póde sel" prorr''lVido, poi· falta de requisitos 
' legaes; · . . . · . . .. 

Ccmsiderando que não é· justo privar um quadro inteiro 
das vantagens de um'.l l~i . ".:Pml'.l premí.r>. :ii"p.1elles que não 
tf'em nota qu~ os rlesabn·n~. vi'1tO já. se achar graduado um · 
officiat que não póde ser promovido; · 

Cvnsidcrando qn"' o offldal aP.tuaimente el'aduado, si 
algum àia for promo•nrio irá . occupar o seu Jogar .acitna ce 
todos que o pretf!riram, não sendo justo que os demais capi
tães .dfl. fragata, por c!I ~ p1•e.iudir.adns, não gosem di,sse mes
mo dire'ito que a lei ihes facult.a e que r,ssim rf"verteria. uni
coment~. em favor i:io causador de suas pretericões • . 

O Congres~o Nacional resolve: 
ArL. i. º Todos os· capitães r de frag.,ta que deixar!lm c!P. 

• ser gra~uados desde s~tembro de HHS, e os que deixat'ern r1e 
o ser, por eslar impedido o numero um-da P.SC!l~a. e rrue fo
ram ou venham a ser preteridos, contarão . antig1lidade no 
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posto de capitão de mar e guerra, para. todos os err~ttos, da 
aatn em que deveriam ter sido graduados si não estivesse 
impedido 9 numero um que lhes cava direito â graduacão.: 

Art. 2." Revogam-se as diaposições em contrario. 
Sala das sessõe~. 15 de junho de 1 !"J20. - N. Camboirn ·' 

- A's Commissões de Marinha e Guerra e ~e Finançás. 

N. 47 - 1920 

Reatabelece os vencimentos dôo docentes da Escola de Minas 
de Ouro t't'eto, de accôrdo com a tabP.lla do ,-euu.lamento 
da lei n. 8. 039, de 26 de maio de -1910 . 

O Congresso Nacional decreta.: 
Art. f. º Ficam restabelecidos os vencimentos dos len.;... 

tes, professores e substitutos da Escola de Minas de Ouro 
Preto, de acci'>rdo com a lHbella do regulamento expedido para. 

· a execução da lei n. 1. üOli, de 29 de dezembro de 1906. {De
~ ereto n. 8.039, de 26 rle maio de HJ10.)· 

Arl. 2." 'Para execução . desta lei, . o Poder Executivo 
abrirá o necessario credito. 

Art. 3.º Reyogam-se as disposicões em contrario. 
. Sala das sessões, 15 .de· junho de i.920. _,... Au17usto d~ 

Lima. - Josê Bonif acio. ,......... Dorval Porto. - Pàulo de 
frontin. 

·• lustificaçiJ.o · 

Os lentes cathedraticos, substitutos e professores da. Es-. 
cola de Minas percebiam de vencimentos 9:l100$ e 6 :000$. 
l'especlivamcmte. 

Com 11 organisa~ão do Ministerio da Agricultura, passou 
a Escola de Minas para·. este ministerio, e como a lei de 1906, 
que o creon, prescrevesse que os vencimentos do pessoal de
veriam ser fixados conforme a categoria das funcções, no re
gulamento da Escola de Minas, que reformou esta, foram 
f ixurlos em 12: 000$ e S: 400$ os vencimentos dos lentes, sub~ 
stit.utos e professores, o~ dos lentes iguaes nos dos chefes ds 
secclio do minisf.erio e dqs pror(!.ssores do Museu Nacional, e 
os do;i substitutos e professores, inferiores a.os referldos ven
cimentos. 

Por essa occasião veiu a Lei Orgnnica do Ensino, que, 
além dos 9 :600$ e 6 :000$, n.ugmcntou os vencimentos dos 
docentes dos in~tif.uto~ que continuaram subordinados· ao Mi
ni.eterio do Inlarior; de modo quo elles passaram a perceber • 
vencimentos superiores a 1.2 :OOO$· e 8:{100$, que os da Es
eola de Minas que passaram a perceber no Minoisterio da Agri ... 
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SESSÃO BM_ 15 DR .rtridtô OE .1920' 

cultura, onde continuairam no mesmo regimen do Codigo de 
Ensino, ·e sem outras vantagens que as da tabella do regµla
mento, conforme a verba concedida na lei ·do orçamento. 

' ' ' / ' 
De 1 !)1 o até i ü1 .~. foram mantidos esses vencimentos na. 

Escola de Minas. Na lei de orçamento, porém, de 1915, foram 
el:es reduzidos aos qué anteriormente a 1910 percebiam, a 
pretexto de equiparação aos dos docenies dos institutos acima 
reter idos, subordinados ao Ministerio do Interior. . 

A reduccão é in,iusta e fere a Constituicão, que prohibe 
leis retroaclivas; oífende a igu1ddade perante a lei e a ga-
rantia . aos cargos publicos inamovíveis . .· 

Sala das sessões. 15 r1P. .innho de 1920 • ..__, Auaú1to de 
Lima - · A' :oornrnissão de Financas. 

N. -18 - · t920 

j/elhcra os vencimentos do marinheiro invalido Manoe& Gon
çalves de Souza . 

O Congresso Nacional decreta: 

Artigo unieo. Ao marinheiro · invalido l\f anoel Gonca!ves 
de Souza fica concedida a pcrcepc!'io dos vencimentos dos mu
sfoos de primeira classe, pela tabella em vigor; revogadas as 
disposições em contrario. · 

· Sala das sessões, t5 de junho de i92o. - lfaurido de 
Lacerda. - 'Au""sto de Lima. -iA.'s Cominíssões de Marinha~ 
Guerra .e de Financaa. · 

N . . 49 - 1920 

' . 
Permitte' que oa brasiletf'os portadores de tttu!os acadcmir.os 

de in~tituto.s ofliciac~ da ltalia tenham esses titnlós ,,;,,_ 
theri.p.r.adn,v nà em~atxada cm Roma, para e;r:crcerem sucu 
profiss~es no Brasil, e .dei outrfU providencias . 

. Considerando que ·a nova. era mundial cons~quenta da 
guerra, apresenta-se a fnce da humanidade pelo luiniuoso 
prisml!- da. fraternidade espiritual dos povos, corn á obJcctiVa 
âe uml-os todos polos laços do direito e da justica soc111t: 

Considerando que para essa e:lmejn.dà fino.lidado uiio ha 
corno fomentar o intercambio d11 culture, moral e sc1entii'icO. 
oas nações, facilitando o mais possível as relacõcs do~ seus 
cultores, para cuja pratica os Estados devem abl'ir 118 suas 
fronteiras á actividaâe da inteUigen1;,ia; · 
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. ANMAES D.A CAMAJ\A' 

Considerando · .que tal programma · dP, interna1~ionalismQ 
espiritv.al, para 6 .Brazil especialmente que muilo tc~m a fa
zer contra o ana!phabP.tismo, deve ser a.Ha preot!~ r1piH;âo de 
sua poli.tica interna e externa, em relação com os l.la.bms de 
onde jorra -a mais intensa corrente da civilização; 

Considerando qtle sob qualquer as,Pecto, quer das scien
ciaS. quer das )P.ttras, quer das· artes, à ltalia é POSl:'JIJ Jdot·a de 
magnificos i~tsl.itutos dé ensino imperior, oníle muito~ .br a:::i-
lefros . fizeram e fazem seus cu1·sos, obrü~ados, 'or~m. no 
Brazil, a novas fo1·malilfa1iei:; de exame vara re ·•allJ.ai,;iio dos-
seus pergamjnhos aca(iemícos; ·· . 

Considerando que a colonia itaHana em no~IS'it patria, 
neste momento, para festejar o centenario da Indepenrl1mcia, 

· eslá trabalhando para fundar o patrimonio <la Bols.L dos Es...: 
tudantes, cujo obectivo é sustentar na ltalia annualmenti:, 
junto de suas universidades e institutos de ~ciet!1~fos, lett ras. 
e artes, um grupo de estudantóS brasileiros, os mais distín
clos e applic:i.ciôs; 

Considerando que· este gesto. deve despertar a atlHni;ão· 
do Pal'lamento Nacional e levai-o :l col'respouú~l' com a fun- .. 
dação da Cas(I. dos 1·:.studantes para cenLro e · séde da Confo
derai;;ão Ac.ademica. Nacional . e IntP..rnacional, na C~;piúi.f da. 
RepuLlica, como forte elo e precioso estimu!o da fral~rni
dade intellcctual da mocidade ·braRilcira com . os jovens estu
'da.nt<is da Italnt e de outras nações, . ·servindo, ao ·m1~f:imo 
tempo, tal P.t:lificio, para . solemnizar a celebração da ln(te-

. [Jendencia do Brasil: 

O Congresso Nacional decrefa : 
Art. Lº Os bra8ileiros . titulares de pergaminhos acud~

micos, laureados pGlas universidades e insiituto.:'I de sciéncias, 
l~ttrás e nrtes, oficiaes da Italia, que quizerem exer'}t!r no 
Brasil as profissões a que abraçarem, poderão faze!-o me
diante sómentE>. a authenticação de seus títulos per:mr~ a nossa 

. Embaixada em Roma · e !"espectivo registro no Ministerio da. 
JustiC}a no Rio de Janeiro. , . 

ATL. 2.º Fica o Governo autorizado a auxiliar, ou mesmo 
n fundar a custa do TheSOlJro NaCional da Republi.ca., a Cn.sa 
doa ·1\'.sticcfontes para centro. e séd~ da Cónf P-deracão At;ade
rojca Nacional e Internacional, podendo, para isso, abrir o 
llECessario credito e baixar OS respectivos regulamentos. 

Art. 3.º E' considerada de utilidade publica a Assorfa
çft.o Bra~ileirn dos Estudantes, com séde na Capital da Repu-
blica. · 

· Art. 4. º Revogam-se as disposii;ões em eontral'io. · 
So.ln das s!.'lssões, 15 de junho de 1920 .. · - Fausto Ftn-ra:. 

Annanclo B11,·ltmtaqui. - Jfntlrfr1u,~s Dorin. - F. \-'af1.;i
dares . --. A .• 4ustreuesilo. - N:s Comrnissões de Instrue~ão 
Publica e Co.nstituicão e Justi~. 
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O Sr. Presidentê - Acha-se sobre a mesa o seguinte 

REQUEfüMENTO DE URGENCI.A 

. N. ! 

R~queiro urgencia para tfumédito 'debate e votacã~. do 
projecto n. 28, de 1 !!20. 

Sala das sessõe$, 15 de junho de · !920. 
Campos.. · 

Apprcv.ado . . 

O Sr. Presidente ,..._ lt~m consequencia do voto da. Camara, 
vou submetter á 2ª discussão ê votação ô projecto n. 28, de 
1920. ; . 

2ª disém~sáo do proj ect.o n . 28, de 1920', :considerando va-
. lido e Jegal o reconhi:1cimento dP poderes dos Srs·. Nestor Go
mes P. João de Deus Rodrigues Net.to, como Presidente e Vice..; 
Presidente. reRpectivamente, <lo Estado . do Espirito ~anto; . 

.. ~om rJ$õ ctec.laraeões de voto dos Srs. José Barreto e Veriss1mo 
de Mello. . ~ · · . · . ~. . .. _· .. :.;. 1. ~, .~ : 

Entra em discussão o art , i.º 

O Sr. Antonio Aguirte - · Sr. · Presidente, não tendo aa
hiclú no Diiiria do Cony,·esso todos os documentos rclalivoe a. 
esse caso,· parece-r.ae que seria ·ccnveniente a _sua publica
ção •• • . · . 

O SR. MAuntcro .DE LAcER~A .. ~ Então V. Ex. devia. ter 
se manifestado contra· o r.equerimerito de. urgencia. 

o SR. ANTONIO . AoumRE .:_ Não ouvi. 
1 . .... 

· O ~R·. !V"1AtTR1c10 DE L..\cEru.~ - .Agora está prejudioada a 
1•eclamni;ão. · 

. . . ' 
• O SR. PRF:SIDENTE .. - Devo informar q11e a Meea mandolt 

puMicat' todos os documentos que acompanharam o pàrecer 
elaborado ,pela. Commissão de Constituir.tio. . · 
. o SR. ANTONlO AOUIRRE - ~ão encontrei todos os do
cumentos no · Dinrio. 

ó SR . PR~SJO'-NTE - Repito que a. Mesa fez publicar 
todos os que rec('\beu. 

Enr.P.rrados sucr.P-ssivamente em 2• discussão os arU.. t• 
e 2" do p:-ojecto n. 28, de 192(J, . · 

O , Sr. Pl·esldeute - Vou submclter a vetos o projecto: . 
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Approvados successivamente em .2·· discussão os &eguin
; · ~ a.rt.tsoe de· 

PROJ'XC'l'O 

N. 28 - i920 

· o Congresso Nacional decreta: 
Art. i.º E' valido e- legal o reconhecimento de poderes . 

dos Srs. Nestor Go.mes e João de Deus Rodrigues Netto, Pre
sidente e Vice-Pr~sidente, respeéth•amente, do Estado do Es
pirito Santo, feito pelo· Congrqsso Legislativo local, na p r i
meira sessão cxtraordinaria de 23 de maio proximo findo, 
para o quadriennio a ei"Pirar em 23 de maio de 1924. . 

Art. 2.0 nevogam,...se as disposiçõ~s em contrario. 

O Sr. Presidente - O projeoto passa 6 3• discussão. 
Vem 4 mesa e . é lida a seguinte . 

DECLARACÃO DB vo:ro 
- .. --'L~ 

. . .. .,..""!19 

Declaro ter vot;ado contra o projecto n. 28, de i920, "qüe 
considera legal o reconhecimento de-poderes dos Srs. Nestor 
Gomes e João de Deus Rodrigues Netto, como Prcsidiente e 
:Vice-1Presidcnle, respcctiv.amente, .do Estado do Espirita Sn.nto. 

Snla das sessões, 15 de junho dé 1920. - Ab.el Ch..er-
mont. - . ., . _ .. ,. .· ~~ ; l~! 

O Sr. Heitor ele- Souza (!)ela ordem) requer e obt~.m 
dispensa do tnterslieio para o p·rojeclo n. 28. de 1920 fi
gurar na ordem do dia da sessão seguinte. 

o Sr. Presidente - Aoho.·se aobro a mesa o seguinte 

RE()UEIUMJ!'Jrl'O DB • tmGENCL\ 

Requeiro urgonotn para immediat.n discussão e votação do 
projcclo n. 5 !L, de i920 • . 

Sala das sessões, i.5 de junho de i920. - Victmté P'-
,oaqibe. -

Approvndo. 

O Sr. Presidente - Em conscquencta do votO da Ce.mara. 
I~~ubmcller á discussão e :votação o projecto n. 5-.A, d& 
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SESSÃO EM 15 QE J"t.mRO DE 1920 811 

. 2- discussão do projecto n. 5 A, de i920, estabelecendo 
uma segunda época <ie exames de preparat.orios, e da.ndo ou
tras proviucncias, com parecer e emer:.das da Commissão de 
Inslruccüo Publfoa. 

Entra em discussão o art. 1 º. 

O Sr. Presidente - Acham-se sabre a mesa duas emen
das que vã.o ser lidas. 

São successivamente lidas, apoia.das e postas · conjunta ... 
mente em dis_c!-lsSão· .as seguintes 

Emendas ao p:rojecto n. 6 A, d6 # 9.20 

(2• discussão) 
-. 

N. t 

Art. t• - Substitua-se pelo se~nta; cFica estabele
cida uma segunda época de exames de pr~t-aratorios ·por oc
casião da concedida aos alumnos do Collegi.> Pedro II e eq:µi
parados>. 

Art. 2º - Substitua-se pelo s!:'!guinto: csó se utiliznrão 
dessa época os candidatos que prova:r~m inscripção na pri
meira época sem terem podido realizr.1.r . os exames l'equel'idos 
ou aquelles que por qualquer circum.;;ta.ocia i'oram t·ciprova
dos em uma ou. outra. materia a qual poderão repelir·~ 

Sala das ;sessôes, i5· de Junho ~e t920. _. RócÜ'i(Jüel Jla--
ehoào. · . . . . .. , . ~: ;.; 1 , · , ···- ··-

N. 2 
Aocre$cente-se onde convier: 
a) em · cada época de exames, os óandldatos . Poderio 

iQ.screver-se em quatro materias no maximo; 
b) para os e1'feilos da inscripcão. os exames de Histori& 

Univer·sal e do Brasil fi'cam constituindo uma unlõa · màterla 
e devem ser prestados na mesma. occnsião; 

e) os candidatos reprovados em uma materfa poderio 
prestar exames de outra qualquer em que estiverem inseri .. 
ptos; ficando revogatlos os exames pot séries; 

d) ficam ~u pprim idos os exames. vestibulares perante as 
escolas de ensmo .superior. · . · 

Sala das sessões, 15 do junho de Ul20. - Salle1 FU'f&D. 
. Encêrraàos. successivamente em 2ª d°iscussão os art.s. ·t•, 

2° e 3° do proJecto n. 5 A, de 1920, estabelecendo uma se
gunda época de exames de preparatorios o dando ou:ru pro. 
:videncias, e annunciada ·a :vptação.. · · 
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O 8r. Presidente - A este projecto a Commissão de 
Instrucção Publica 01'fereceu as seguintes 

EMENDAS 

dssím, i10 art. 1º, onde se diz, d a i5 de julho~y deve
$ dizer: - i6 a 31 de julho; e, no art. 2º onue se diz -:"""' 
15 a 30 de junho - déve-se dizer - 1 · à 15 de julho. ac
~::.-escentando-se no art. 1 ª, depois da palavra - . preparato
ríos - o seguinte: nos termos do art. 86 do cJ.1ecreLo n. 11.53(), 
de 18 de marco de 1915. . · · 

Vou submetter a votos o proJecto n. 5 A, de 1920, salvo 
a8 emendas da Commissão e <los Srs. Rodrigues Machado e 
Salles Fililo ~ · · · . 

Approvados successivamente, eni 2" discussão os seguin
tes artigos d~ . 

PROJECTO 

N. 5 A - 1920 

O Congresso N·acion!?l decreta: 
Art. 1.º Fica. estàbel~cida uma segund1a ép.Õca. ·de exame · 

de prep·aratorios, de i a 15 julho do corrente anno" e nos 
•ieguinles, de accôrdo .com o que se observa no Collegio Pe-
dro II. . · . 

Art. 2.º As inscripções se f~rão no Collegio Pedro II, de 
15 â. 30 de junho; no corrente anno. · 

Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrario. 
Approvadas successivamenle as referidas • emendas da 

Commissão ri-e lnstruccão Publica. .-' · · 

o Sr. Preside.nte - ;Vou suhmP.tter a votos a seguinte 
~rür.,1•!ra parle da emeuéa n: 1, do Sr. Rodrigu~s Machado: 

Substitua-se pelo seguinte: «Fica estabelecida uma· se
gunda época de e:<:ames d• preparatori1• c:. pen· i):~~Jsii'iu da <.•ou .. 
cedida. aos nlumnos -do C9llegio Pedro II e equiparados.> 
.. n.e.jcitnda a. r~ferida primeira parte da emenda do Sr. 
Rodngucs Machado. • 

· . O Sr . Rod'rigues ·M&ch&do (pela ordem) t'equer a verift
cacãc da vntacão. 

r·1·f'l<'Nlr dP.l'Õ<"H'"- á ••ffrificacl\o •iR vntncão, rP.oonher.eMse 
tf'rr.m votado a favor, oito Srs. Deputaãos e contra 94; total. 
iQ!!. 

- O Sr. Presidente - Não ha nurnero. Vae-se proceder á 
chunada. . 
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353 

O Sr . .Ep.higenio de Salles (.w,pplente, servi?ulo de I " Se
c i':, t.m:ic~) procede á chain~~-ª i.l•;s 8 t•,.;. Dcvutados. 

l11!1l.a a chamada vcr1íwa-s~ te L·ern se auscutadu o~ ~r;; . 
\ · icenk ~a}Joya, 'l'homa~ C1.ivakanU. José Augusto, Natalie:r.•· 
Gamboírn, Alfredo de Mriyn, l.\Iendonça l\larlius, Castro Rebcfü;, 
J c.ão Mangabeira, Alfredo llu~'. Scal>ra Filho, RauI Alves, Le:fo 
Vullo~-O, :Manoel i\ion,Jardim, Antonio Aguirr e, Sallcs Filho 
:Manoel Heis, AU)erlinn Drummond, Malta l\I'achado, Antero 
J3ot.ciho, Ferreira Braga, Cincinato Braga, Eloy Cha\•cs, C"eiso 
Bayma. Augusto Pestana e Octavio Rocha. · 

O Sr. l>r-esidente - Respenderam á chamada 97 Srs. 
Deputados . · 

:Não ha numaro part, se 1~roseguir .nas vow,-Ocs . 
Passa-se ás materias em discussão . 
:~ .. discussão do projeclo 11 . 14, de í920, abrindo o credito 

(•special ~e. SO :756S330, para pagament o a J osé Alves de Cer
queira Cesar Filho, em virl:.ude de senten<:.a Judiciaria . 

Encerrada e adiada a votação . 
· 2" discu6são do proj~1~Lo n-. 698; de 191~, maildando equi-

1iarar os mecanico9> navaes aos officiaes ma1·inheiros. 
· En tr a. em disuussão o · art. 1". · · . 

O Sr., Presidente - Acham-:>e l)Obre a mesa duas emen
da~ tJU1~ v~o :>el' lidas. 

São succe~si\"amente lidas. apoiadas e enviadas á 1C'on;
mi:::~ão tl i.1 Fina:n~as as seguintés 

1\~1fu""DAS AO PIIOJEG'I'O N. H98. lfü mm 
N . i 

Ao cm vez de: 
~\rt.. i.u Os mec:mico:; navaes fican.l. equiparados aos offt-

l:Ííll'~ marinheir.os (mestres o conti·a-most.res) : .· 
Diga-se : . 
.:\r•L. 1." l!'icam equipa1·ados, :pah1 todos 08 effeitos, aos 

mcstr(·S e contra-mestree do Corpo de Sub-officiaes da A-:· 
madn, os d~rnais sub-officiaes do mesmo Corpo. 

sala. das sessões, 10 de junho de i920. - Cinci~u 
il'l'<l!JO, -- 1Jlmioei Nobre. - Costa Reoo. 

J ua ti/'icat;ão 
nuaudu cm 1908; (decreto n . 1.009, úe !I de julho), íci 

~re.,.cJÕ o quadro de mecanicos navaes,. o Corpo de Sub-Offi ·· 
.•ia!Js, então, o de O'!ficiaes-Inferiores, et•a regulado pelo de
t!r(•t•1 11. 3 . 234, de 17 de mar90 de ·1s99', n os citados . meoa .. 
nicos ~osavarn das mosr.;as vantagen; e regalia::; . 

Não tendo o decreto n. 7 . 711, de 9 de. deiembro de HJm). 
que !"cformou o regulam~nto ·'31) Co1•po de Sub-Officia~. e a 

· c-V•J• '!1. :33 
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ANNABiJ DA OAXAll.l .. i 

lei u. 2.290, de '13 .de dezembro de 19HJ, que lhe alter()u a 
);•é.li b! l'elativa aos vendmentos, couteniplado os mecanicos 
navaes. foram c~tes pelo decreto-·-n. 10.71ti, de 11 de fevereilú 
de t \!14., equiparados definitivamente aos Sub-officiaes, a.fim · 
de goz~rem das vantài;ws e rega.lias constantes das disposi-
•;êíes dt.adas (decreto n. 7. i 11, e lei n. 2. 290) . . 

O projecto apresentado pelo Deputado J . .Lamartine, ..> 
sub~Ututivo da Commiss.ão de Marinha e Guerra e o parécer 

' da Commissão de Fina.nças, cogitam ãpenas · dos mecanicos 
navaefc-, entretanto se ei:.contram nas mesmas condiç.ões os 
Clc>mais súb-olfficiaes, como sejam~ fieis, escJ;eventes, en.CQr
meiro::: navaes, éarpinte;ros, · serralheiros, armeiros, ·calde'"' 
re.írds e 'Illel'.gulhadores. · . 

Ji_;, se vigorandp para ·os officiaes màrinheiros do Corpo 
de $ub-Officiàes dà Armada. as classes de mestre e contra
Hl(~stre, é justo, seg.undo diz o bem. elaborado parecer da illus
i::-ada Commissão de Marinha e Guerra, que. os mecanícos 
navae!::, fazendo ·parte dn respectivo Corpo, tambem tenham a 
me:;.ma graduação doi:; mestres e contra-mestres, mas, eRb 
rewlui:ão do Congresso deve ser exteosiva a.os demais suti
ofJfoiaes, que tambem sr! · acham em · identicas oondiéões e dc-
vPm goz?i das mesm~s vantagens. . 

Ao art. .. 1 º : em. vez de «mecanicos nava,ea>, diga-se: 
4:todos os sub-officiaes das classes annexas ficam. equipara.dos 
aos meslres e contra-mestres do Corpo de Oíficiaes .Ma.ri

. nhc1ros. 
fada das sessões. 15. de junho de 1920. - Armafld·? 

!ím·lamaqu,i. · .. 
Encerrados sw:cessivamente em 2• diàcua::-.ão -08 arts. i• ~ 

Zº do projecto n . 698, de 1919, fi~ando · adiada. ·a votaoão até 
que a. referida Commissão dê parecer sobre as emendas o!fe
recidas. 

O· Sr. Preside:qte - Esgotadas as matarias em · diaoU88io 
vou levantar a. sessão, designando para amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Contiuuai.)ão da votação do projecto n. 5 À, de 1920, esta
helACendo uma segunda época -O:e exames de preparatorios, e 
dando outms · -providen~ias, (com emendas} (2ª diaoussão}; 

Votl\cilo do projecto n . i.4, de 1920, abrindo o credito ei.!
pocial de 80 :756$330, para pagamento a José Alves de .Cer
queira Ces!ll' l•'ilho, em virtude de sentenca judiciaria· (3~ 
dh.~Olll'BIO) ; . . 

Votação do parecer D. 5, de 1920,.. m&ndand-0 archivar a 
men1'ngem do . Sr. Presidente da. Rep-qblica. expondo as ra
iões que determinaram a, falta de cumprimento, na époo~ 
apropriada, do ·preceito do art. iº do decreto legislativo nu
mero 2.5H, de 20 ·de dezembro de i9U; 
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· 'Vot.acão d-0 projecto n. 508, de HH9, ·auto.t'izando a cessão ·.· 
gratuita ao E<itado de 1-'ernambueo de uma área de terreno 
para a eonstrUJc.-;ão dos etiii'icios .do '!'besouro e da Recebe
doria est;a.duaes; .com parooer da . Çommissão de -- .Financas. 
contra.rio ao projecto e approvando o véto ·do &r . .PresideriLc 
d.a . Republica (vide prl)jeeto n . 250 B, de i9i8} discussãc 
umca) ; 

. 3" úisou-5São do projecto n . 28) de 1920, considerando 
vahdo e legal o ret;onhecimento de poderes dos Srs. N esto•· 
Gomes e J.oão de Deus Rodrigues Netto, como Preside:o.te · e 
Vice..:. Presidente, respectivamente, do Estado do Espírito · San.to ; 
com as declarações de voto dos Srs. ·José Barreto e Veríssimo · 
àe Mello; . · . .· · . 

3ª di·:wussão do proj ecto · n. 12, de 1920, abrindo -0 credtto 
E.speda! do 24 :826$650, para pagamento a DD. Constança 
Vianna da Costa França, Luiza. Viauo.a da Costa França e 
outras; ém virtude de sentença judiciaria; 

3" discussão do projecto ·n. 13, de 1920, ah-rindo o credito 
especial de 5 : 323$232, pará pagamento a D. Maria de . · Al
meida Marti11s Costa, em virtude ide sentença judiciaria: 

3ª. discussao do projed,o n. 15, de ·!920, a.brindo o credito 
especial de 21 :7 4'9$999. para pagamento ao ex-juiz muni
cipal ·do fi.cre bacharel I>urval Castello Branco; 

3ª discm;são do projecto n. i6, de '920, a.brindo· o credito 
de 60 ~000$, para regularizar a eseripturacãó das despezas com 
o pagamento de obras urgent~s no Instituto Osws.ldo Cruz; 

s~ discussão do pro,iecto n. 671, de 1919, abrindo o cr:e., 
dito de 7 : 438$, para pagamento da despeza com a acquisiç_ão 
de rnobfüario para a 2ª Pretorio Crinainal. 

Levanta_;se a sàs:são ás 14 bõras e 40 mi~tos. 

" 
34ª SESSÃO, EM 1G D ·EJUNHO DE 1920 

PRESlDlCN{:It\ DO BR. BUl!:NO 81\ANDÃO, PR1!181Dl!:NTÊ 

A's 13 boz:a.s, procede-so a clunnada, n que respondam 
os Srs. Bueno Bru.ndão .. Juvenal Lamartine, Ootaoilio de A,li 
buque~que, Ep~igeni~ de . Sa.lles, Costa Rego, Dorval •Por~, 
Antomo Nognê1ra, D1onysl0 Bantes, . Abel Chermont, Justi
niano tle S0rpa, Agrippino Azevedo, Rodriguê;;i Machado, Ma
rinho de Andrade, · Vioente Saboya, Thom~7. AooioJy, Thomar. 
Cavalcanti, Osorio de Paiva. Frederico Bor~est Oscar Soa!'es, · 
Simeão Lea,l, Austreg(:lsi}o, Pedro Corrêa, Turiano Campello, 
Aristarcho. Lopes, Natalício Camboim, Alfredo de Maya, Luiz 
Silveira, Mendonça Martins, João ·~nezes, Rodrigues Doria, 
Manoel Nobre, CastTo Rebello, Leono10 Galrão, JofiQ Mangabei ... 
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ra, Seabra Filho. 'forqualo Moreira, Antonio .Aguirrc, Heitor· 
<lc l:5ouza, Sampaio Corr11a. Paulo Froutin, Salles Filho, Mendes 
Tavares, Vicente Piragibc, ftaul Barro~<-', Ramiro Braga, José 
1fo l\loracs. Verissimo ·de Mello, Maurício -de Lacerda, .rr-ei
xefra Br-aiidão, .Jogé GonQalvc:;, Augusto de Lima, Matla Ma- . 
chado, RibeirD Junqueira, Silveira Brum. Emilio Jardim, · 
Americo Lopes, Scnna Figuc.iredo, Lan~ul-pho de Mag~lhã~, 
Odilon dr. Andrade, Zoroast'ro Alva·reoga, Lamounie1· Godo
!rcdo, Fausto Perraz, l\1oreira Br •. mdão, Francisco Paoliello. 
Manoel Fulgencio. Edgardo da Cunha, Salles ·Junior, . Carlos 
Garcia, Ferreira Braga, Cincinato Braga, José Roberto, l:sar-· 
ros Penteado, Marcolino Barreto, Prudente de Moraes Filho, 
Eloy Chaves, José LobJ), Pe<lro Costa, Carlos do Ca.mpo.s, 
Ay.res da Silva, Olegario Pinto, Pereira J.,eite, Luiz Xavier, 
.João Pe-rnetta, Eugenio Müller, · Alvar-0 Baptísta, Evaristo 
Amaral, Carlos Pellafiel, Octavio Rocha, Domingos Mascare
nhas, Barbosa Gonçalves e. Cm· los Maximiliano (91) . 

Abre-se a sessão. 

O Sr. Ephigenio de Salles (su1)plente, servindo de 2º Se
cretario ) procede á leitul"a <la ac.ta -da -sessão antecedente a 
qual é posta. cm disccussão. 

O Sr.- Rodrigues Mac·hado (sobre tt acta) - Sr. .Presi- _ 
dente, o Diario Of f iciaL public-0u com algumas incor.recções a 
.8eE,runda p~rrte da emenda que tive a honra de ap'l'esentar· 
lw'ltem ao projeeto ri .. 51, qe~i.e anno. Peço a V. Ex. se 
digne ele mandar fazer nova 11ublieação, de accõrdo com o se..: 
g·uinf.c t.exto : 

«Al't. 2u - Substitua-se pelo seguinte: Sô se uti
li:.mrão dessa época os candidatos que Pl'Ovarem in
s<~ripção na :primci-r_a sem ter podido realizar os exames 
requeridos ou aq!!_elles · CJ...Ue por qualquer circumstancia 
foram inhabilitados, reprovados ou deixal'am uma ma
tcria, a qual poderão repetir·.> 

Em seguida ó approvada a aota da sessão anterior. 

O Sr. Presidente - Pa~::>a-::>e á leitura do expediente. 

O Sr. Juvenal Lamartine (~º Sec1·etario, servindo de ·I•)' 
procede ü leitura do ::ieguinte 
• EXPEDIENTE 

. Officio: 
Do Ministcrio da. Viação e Obra~ Publicas, do ·16 do cor

rente, enviando a~ seguintes 

lNFORMAÇÕ~8 

Sr . i ~ Secretario da Cama.ra ,dos Deputados-Em 1·esposta 
ao officio n. 71, de 31 de maio proximo findo, cumpre-me de .. 
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clarar-vos que, desde que assumí a gestão da pasta dos ne
gocios da Viacão e Obras Públicas, nunca commeU.í a. nenhum 
dP- meus auxiliares o encargQ de dar parecer sobM contracws 
aue se discutem neste ministerio. · 
· Em tempo opportuno, dd publicidade á nota, abaixo 
transcrípta; tra!::tndo do pedido rle informações de que cogita 
.vosso officio. 

«0 Sr. Ministro <la Viação nunca mandou qualquer dos 
seus auxiliares lavrar parecer sobrP- contractos que se dis
cutem no ministerio. 

Todos os contractos, inclusive o da Itabira Iron Ore COm
pany. J .. imited, são redigidos pelos· funccionarios competentes 
orfontados pelo Sr. Ministro ·~ depois, com a respectiva ex-. 
posição. de motivos, submettidos . ao exame e approvação de 
8. Ex. o Sr. Presidente da ·Republica.:i> -

Saude e fraternidade. -~ J • . Pires do Rio . 
.lornal do Comme1·cio - 12 de maio de 1920. 
O gabinete do Sr. Ministro da Viação forneceu hontem 

a seguinte nota> ú imprensa: 
«0 Sr-. Ministro da Viação nunca mandou qualquer dos 

seus auxiliares lavrar parecer sobre contractos que se dis
cutem no i\iinisterio . 

Todos os contractos, inclusive o da Ita.bira Iron Oré Com
pany, Limited, são redigidos pelos funccionarios oompeten
tes ()rientados pelo Sr .. 1\Iínistro e depois, com a respectiva 
exposição de motivos, · submettidos ao exame a approvação de 
S.' Ex. o Sr. Presidente da Republica.» 

A quem fez a requisição. 
llepresentação : 
De Mendes Lages & Comp., fabricantes de botões, em 

~ithoroy, expondo as condições da industria do fabrico de bo-
1.iíes, cm face dn reforma tarifaria. ~A' Commissão Especial 
dt> Reforma Tributaria. 

São successivamente lidos e ficam sobre·-a mesa atê ul
terior dolibcr:u;ão quat.ro projeetos dos SrH. Vicente Pira
gib~, Rodrii:tu .. ~ i\facha1fo. :\iif'nliP!-1 Tavare!I e Domingos Mas~ 
~roohu. · 

O Sr. Presidente - Está finda n leitura do expediehte. 
Aeha-sic sobre a mesa um requerimento que \'ae ser lido . 
. F.' lido " riosln em discuss·ão o ~eguinto 

RSÇUERIMENTO 

Da. Commissão de Constituição !:' Justiça pedindo 
sei• ouvida a Commissiío de Legislação Social sobre o projecto 
do Sr. Deputado Paulo de Frontin abolindo as distincções en~ 
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f,re ·os empregados federaes e os <>perarios, jornaleiros, dia
ristas e mensalistas da União. 

Encerrada e adiada a votação. 

O Sr. S~lles tilho ( •) - Sr. Presidente, está publicado . 
na Noite de h()ntern o res1.iino de um discurso prolerido n,o
Conselho Municipal pelo Sr. Intendente Alberico de Moraes, 

· (1ttl que ha o seguinte t1·e·cho., que peco licenca para. lêr: · 

,.,A execuç.ão . de servieos pela União. nem sempre 
é recommendavel - diz o Sr. Alberico. Ahi está 
o Laboratorio ·Nacional de Analyses. que deixa. entrar 
a zurrapa de Pórtugal, as azeitonas da Hespanha, cujas 
latas, ao serem a.bérta:s," ib.feccionam o ambiente ... Isso 
4?evido ás gorgetas. ou á negligencia •. :» 

· Na ediçãc· de hoje do IO'l"llal do Commercio, orgão off.i
cial da Prefeitura, e onde SP. insere ·toda a oratoria municipal, 
vBm a integra do ;;ubstancioso discurso do referido Sr. Al
beriw ·de Moraes, e por ahi vejo que S. Ex . ,.. de fàcto, pro-
.nunciou ~palavras que acabo de· cit.aT. . 

. Evidentemente, o illustre Intendente não estava bem es
clarecido quanto 3.<! assumpto, e- baAeou a sua acoosaçã.o a.o 
laboratorio ·em alguma informação provinda, talvez, de inte
resses mal feridos, porque a verdade é que o facto a . que se 
refere · se passou de maneira inteira.mente opposta áquella. 
por que o narrou. 

Ü!:l generos nocivos á )sa:u.de pul:Jlica, e que S. Ex. deelara 
terem obtido entmda em · virtude· do laudo favoravel do Ja
bor~torio, foram, precisamente, repudiados por este. · 

Foi ali incumbido . da respP.c.tiva ana.15'"Se o Dr. Pinto 
Brandão, que, depois àe minucioso estudo, chegou á C()Delu-
8ão de que taes artig-M não s?.rviam pára a alimentação; e, 
cumprindo o regulamento do laboratorio, a alfandega fez que 
ellP.s fo!>~em r•}exportados, não l.endo, pois, corno o Sr. Al
. :<'!'ir.o de Mbraes :afl'irma. sido entr.egue.s aqui no oonsumo .. 

. Sr. Pr1>sicli:>ntf', ·o lnh9ra.t.orio é um eslâbeleciment.o me-
recedor da maMr sympathia e do mai.s alfo conceito. Labu
. tam nnlle velhos fnnccionarios, eneanecidos e arruina.dos em 
sua samlc no snrvic;.o publkn. send•) que, até, alguns, no excr ... 
cicio do ~~u mister. foram victimas de aooidentes, conduzindo 
a mut.il:u,;ül"f::. srm que por isso conseguissem qualquer com-
peno;;ac:-rtn. . . 

Contra o Lnborat.orio jamais se articulou qualquer argui-
1;.ão no f.eo-r de3sa que ao illustrP. intendente aprouve formular. 

A' testa . da referida instituição se encont;ra wn 
profiHsional dist.incto, assás conbecid-0 nesta Ca-sa . entM 
os dignos membros da bancada mineira, como homem de ab-

( • } Este discurso não foi revisto ~elo ·ora.dor. 
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solut.a probidade ·e techhico competente . Os chimicos que ali 
trabalham não J'01·am f:!m l r~rnpo algum ar.r.es::;iveis á cor 
rupção, r~ menos o pod~riam ser agora •. guc uma lei do Con
gresso r<~ fol'mnu n J,abo1·atorio. 1rnndo-os· aó abrigo dos ;;acri-
ficim; a qn ~ até pouco eslavam sujeitos. . 

Si r:.ll<'s s" quiz~s~em deixar subornar, a. opportunidad•' 
pára· isso teria ·::; idn»a da época da guerra:- quando os seu ::; 
vencime.nf.os ficaram rPdu~idos em mais de 50 o/'o. Pois bem, 
mesmo nessa occasião, esses · compatTieios, pobres, ma.s bo~ 
nestos e dedicados ao ·seu trabalho, enfrentaram todos os sof
frimentos, podendo . se dizer, sem exagero que átravessaram 
uma verdadeira situação de miseria. mas não-cederam a qual
quer t~ntação de · ga~ho ;corri prejuim do · cumprimento exaeto 
<le seu dever. . . 

Por isso mesmo, tanto mais injusto, tanto. mais 61amoroeo 
·:,e torna que possa ficar pairando no espirito publico qualcruer 
suspeita, sem prova.. sem fundamento, como a levantada contra 
elles _pelo repre-sentimte do munfoipio. 

O bom nome do Laboratorio exigia esta defesa ; nem só c1 
bom nome· do Laboratorio, como a . tranquillidade da popula
ção, para- que est.a não s~ persuada de que ali estão -sendo del!-
curadas materias que de perto djzeni com a sua Vida.. ..., 

Para . que se· verifique o quanto- deve ·3er a.catado o Labo
ratorio Nacional de Ans.lyses;· lerei aiinda um pequeno trech~) 

· da ·introduccão do relatorio do seu dist.ineto director. . · 

«Qne o I~boratorio gosa de bôa reputação se prova: 
1 ". porqti.e ·elle · é actualmente cotl!õillltado pelos inspe
ctores das alf ~ -.degas eom mais frequeneia do que 
outr'ora, na classificacão de mercadorias;. 2"Í porque o 
inspector. da Alfandega de Santos, não obs ante estar 
aut-orizado peJa lei do orcarnento a çonsultar o Labóra
torio .1\funicipal de Santos . e a guiar-se . pelos laudos 

· dei:;Ée labór atoriô sobre a natureza dos produotoe des
pachados. continúa ainda a requisitar exames ao· La-· 

· borntorio Nacional de Analyses e no aiino de i9tS o nu
mero de analyses feitas á. requisição ' dessa autoridade 
foi de 69: 9°. porque o numero de colleetorias federaes 
qttú requisitaram analysP.s e.m 1917 ·foi de 36, ao passo 

· que P.m i91.8 · foi de !H; 4°, porque a Polfoia da · C&pf
tal FedfJral. nlio obstnntt'\ t.er um laboratorio cbimtoo, 
roquis-H.on o anno passado do Lnboratorto Naoiolial de 
Anl\lyse~ 40''e:tames r,himicos; 5Di porque o numero de 
annlyse~ requarídM por part.icu ares. t.em augmentado 
s1>mpro nos ultimos dous annos, sendo no de t9i8 de 
HH , tendo sido em HH7.,.JP. si; " em i9i6 de 36; e•, por
qtw º" mai~ oon~eif.mufo~ Mnf At"~nt.es da. Alfande6fl do 
do ·Rio df\ ,Janeiro. o oi; que .Já foram inspeotorea ou 
desta ou da!'l de Santos, Bahia ou Pernambuoo, fazem, 
quaFi diariamenfo, consultas verbaes ou por mefo de. 
enrt.n~ ao lnboratorio E!Obre r.la~si!foac6ee de merondo
-rias; 7º, porque o Isboratorio tem recebido_ sempre pro-

" 
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.. 
va.=i de considc>1·acão, não sô d~sses dignos funcciona
rios, mas ainda dos que tecm dirigido a Recebedoria do 
Jhstricto Federal, desde qu~ or.cüpo o 0argo <ll' dirrct.ol' 
d<>~t(~ labora to rio.» 

Houve, por certo, como disse, qualquel' má informação, 
de onde proveh1 o labéo atirado sobre um· serviço que, não 
me can~c. cil) o affirrnar, é credor d~ fada. a nossa sympathía, 
de todcs os nossos applausog e inteiro apoio, pela maneira por. 
que se de~obrigu dos seus deveres. Mal ínstallado, carecendo 
do material. necessario á. sua tarefa, nem por ísso o taborato
rio deixa de exercer as Sl.las funcções do modo mais satisfa
ctorio . 

. Ainda não houve, até hoje, um unico laudo seu que fosse 
impugnado. aínda, até hoje, ninguem ousou dizer que as ana
ly:.:es fossem feitas mediante gorgetas -ou rcwelando rn~gligen
da ,~ falta de zelo. 

O nobre intendente bem poderia ter limitado a sua ora-
1~ão ao usmmpto que o levava. á tribuna, e vinha a ser a au
"ionomia lor.al; não. precisava S. Ex. de enveredar por esse 
terreno das invectivas <ljrigidas a uma repartição federal, 
para moMrn.r que, a nossa autonomia está em perigo, como 
parece que ··o krá sobeja.meu~ patenteado, _a despeito de' não 
estar is~o no consenso da nssembléa, que recusou uma indi- · 
cacã,o prupoFta por -um col!ega de S. Ex., visando ::t defesa 
de~sa 1nC8ma autonomia ... _(Muito bem: muito bem.) . 

O Sr. Presidente - Não ha mais oradores inscriptos. 
~i mais nenhum do::i Srs. Deputados quer u-3ar da pala

vra na hora dest-inacln ao expediente, vae-sn _passar :í. ordem 
fi(I diri. (f>dU.'W,) . 

Comparecem mais os Srs. Bento Miranda, Prado L.opcs, 
.José Augusto, Correia rfo Britto. Alexandrino da Rocha, Jos~ 
María, Raul Alves, Leão Velloso. Nica.nor d'O Nasr.imento, 
Buarque de Nazaret.b .. Jos1~ Bonifacio, .Francis:.co Bressanc, . 
VPiµ-n i\lirancla e Rodrigues Alves :Filho (t5). 

Dl'ixam de comparrcer Os Srs. Arinit.al de Toledo, Mon- · 
1 l'irn de 8'1uza, Chermont dn -Miranda, Cunha Machado, Luiz 
\fachad0, Luiz Domingurs. Pires Rebello, .João Cabral, Her
mino Bar1·0~0. Moreira da Rocha. Thomaz RO<!rigues. Ilde
fon~o Albnno. Affonso Barala, Cunha Uma, Solon de Lucena, 
.Toãn E!y~io. Balt.ha,;ar Prreirn, Goniaga Maranhão, Antonio 
Vict•n!e, Edn:ll'dn 1'nvar.B8, Gervasio Fioravanto, Arnaldo 
Bn~toA, Pi•rdr·a rl11 .L:vra, Est.aeio Coimbra .. rulio do Mello. Mi
f.illül Palml'i1·n. P~dro Lrign, Octnvio Mnni::-uheil'a. Lauro Villa~ 
Bons, Pirüs 1fo <~urvalbo, i\fario Herm<'s. Ubaldíno de Assis, 
Pnchcro 'MPndPs. Alfrcd1:. Ruy, At·lin!.lr1 I .. eone, Rodrigue~ 
Lima, Eugcnio 'fourinhu. Ubaldo Rnmalhctr-., Octavio da Ro
dm !\lirr.n'-~::t, Arii-:t ides Cair<', .To"é Tolcntino. Themistocles de 
.-' lmc ida, Fnmd:-:rlc M'arcondr?~. Raul F t~1·mmde(s, Herculano 
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· CcBar, Antonio Carlos, R~ul Sá. Waldomiro de Magalhães. 
·Sàyme Gomes. Vaz de l\Icllo, Honorato Alves, Ca.millo Prates, . 
R::ml Cardoso. Alberto SarmP.nto. Ces:i!· Vergueiro, João de 
Faria, Sampaio Vidal. :Manoel Villaboím. Arnolpho Azevedo, 
Hamos Caiado,. TuIJo Jayme, Severiano Marques, Costa l\Ja.r
qnr.~. Ottoni Maciel, Luiz Bartholomeu, Abdon Baptista, Pc
r1~ira de Oliwir:\. Gom~rcindo Riba~. João Simplicin, Augusto 
Pestana, Mnrçal de Escobar. Alcirles .Maya, Nabuco d0 Gouvf:"ia . 
F'lnre>~ da Cunha 1' Joaquim Osorio (7~). 

ORDEM DO DIA 

O Sr. Presidente - A · Hst.a dn.1 p0rta accusa a presenç:.i 
<!e 10G Srs. Deputados. 

Não ha numero pr.ra se proceder ~i vota~r~o da.s m·lfot'i\\s 
•illlC: se acham sobro a mesa e das constantes d~. ordem do dia . 

Pa.ssa .. :sc :is matería$ cm discussão . 
3~ discu3são do projooto n. 28, de 1920, consideranúo 

valido e legal o reconhecimento de poderes dos Srs. Nestor 
Gomes e- · João ele Deus Roçlrigues Netto, como Presidente o 
Vice-Presidente, respectivamente. do Estado do Espírito Snntc: 
"ºm as declarar;õP.R clr. voto do~ Sr~ . .Tosé Barreto ~ Y ~T"iRsimn 
do Mello. · 

Encerrada o adiado. n votação. 
3ª dfaC'US.SãO do projecto n. 12, ode 1920, abrindo ·O eredilo 

n:;pccial de 24 :826$660, para pagamento a DD. Constan0a 
Vianna ua Costa Franca, Luiza . Vianna da Costa. Frarn:.a <' 
oul.ras, cm virtude de sentencn judiciaria, . · 

.Encerrada . 0 adiada a votaaão. . 
3" discussão <lo p"rojecto n. i3, de- 1920, abrindo o credito 

r.spccial de 5 :323$232, para pagamento a D. Maria· d~ Al
meida Martim Cost.a. cm virtude de sentcnr.ia j~dici.aria. 

Ji:ncerrada e ad iad.t n. votação. · 
·3· discussão do projedo n . 15 .. de 1920, abrindo o crediti) 

~E-pecial de !:li !749$999. pa.ra pagamento ao · ex-.iniz muni -· 
dpal d•' Acre bacharel Durval Castello Branco. 

Enc~rrada •~ adiada a votação . 
:l" di~cu3são do proje<>to n . 16, de 1920, abrindo o credito 

i ln 60: 000$; para regularizar a 4óscripf.uração das des12czas ~om 
o riaA"n.mcnto do obras urgentes no Instituto OF.wn.ldo Crnr.. 

Eil<~errada r. adiact.1 n votação. 
3~ diAcussfio do projecto n. 671, do i919, abrindo o err

ei ilo d·:'J 7: 438$, para pagamento do. despcza com 11 ncquiaicão 
d1• mobilíario vara a 2~ Pretorio Criminal . · 

Enc-erradn n adiad'.l. a votação. . . 
Compnrccpm ainda os Srs . Al·thur CollaI'es l\loreira; J<'t)

lix Pacheco, Andradl'.\ Bcu~rra. Souza Cast.ro. Herculano Pnr.t:"a, 
.losr· Banrlo. .\!'mando Burlamaqui. i\lbcl'to l\lal':mhãn. 
:Cunha Limrt. · Andradi' Bezerra. Deodato Mnia, Arlindo .Fra-

• 
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goso, Muniz Sodré, Elpidio de Mesquita, Manoel Mon,jardim. 
Azurém Furtado, Norival de Freitas, Lengruber Filho. AzP'"
vedo Sodré, !Macedo Soares, Manoel Reis, .João Guimarães. 
Mario de Paula, ~José Alves, Albertino Drummond, Francisco 
ValladarPA, Gomes Lima, Aintero Botelho, .Josino de Araujo 
.\1aor P1·af n. :ur1Io Franco e Celso Bayma · (30). 

O Sr. Presidente - A lista da porta accusa a presença 
d0 136 Srs. D'eputados. 

Vae-sc procrrler á votaçãO das materia~ qnf' F:e aeham 
sr:bre a mesa ~ das constante~ da ordem do dia. " 

P~CD' aos nobres De.putados que occupem as suas ca
deiras. (Pau.sa.) 

Vão ser julgados obj ecto de deliber~ão diversos pro
jectos. 

São successivarnenlc lidos e julgados objecto de delibe
ração os ~nguintes . 

PRo.J'F.::OTO S 

l\. 50 - f.920 

Dfoirle em riuns classes o qun.dro . supvlementa,vr d<Ul armas no 
E:i:erdto, nas condições que estabelece 

O Congresso Nacional decreta: 
.Arl. i.º O quadro supplementar .das armas do Exercito, 

fi3a cividido em duas partes: uma fixá, para attender o se:-~ 
vü,:o das armas, como existe actualmente, e a outra !luctuante, 
pan. 08 officiaes que não teem funcções no Exercito, por se 
acharem delle afastados. · 

Art. ?.º Os officiacs do Exercito, que exercerem carvo 
Ic~;:i~l~.livo (municipa1, estadual e federal) passarão para o 
quadre l'mpplementar fiuctuante. 

:l.rL 3. 0 Tambem pP.ssarão para v mesmo quadro; os ôffi
ciaN~ que servirem á di::sposição de outros ministerios e de 
g·ovcmadores dos Estados. 

Art. I\.º Revogam-se as disposições em contrario. 
t:=ala das sessões. 1 ô de .junho de HJ20. - Mendes Ta-var-J.,. 

-IAi' 1aommissão de M<arinlha. e Gue!'l'a. 

!\' .. 51 - 1920 .• 

Pr::'âriencia sobr·e os vencimentos. dos auarr:1Gs e enca1·regados 
do:; N11~er1.•ntorfos da. Rpern·ação lle .11nuas e Obras Ptt·· 
bliCrt.! 

O Congrf'SRO Nncional. resoJve: 
J .. rt. 1 :• Os vencimentos dos guardas e encarregados dos 

re~crva torios da Repartição de Ag'J.as e Obras Publicas conU-
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nuarão a ser de 200$ mensaes, divididos em dous terços d C:'
ordcnado e um terco de gratificação, ficando extensiva ao5 
rnei;mof:' a legislação referente aos í'unccionarios publicos. 

Art. 2.º Revogam-se as dísposíçõe.:> i~m contrario . 
Sala dás S!3SSÕêsj 15 de junho de 1 n20 . - Vicente de O. 

Pirâgibe. -A' -Ooonmissão -de Finanoas. 

N. 52 - 1.-920 

A.brc um credito especiú:t até 25 :000$, '[)(Lra. pagamento de. 
differerwas de vettcimento3 em 1919, em 1.1i1'tudé .de 
substituições nas fücali:.açiJes e commissões de pCl1'tos~ e 
dá '01ttras pro~ 

O. Congresso Nacional resolve: 
1\rt. 1.º Fica o Poder Executivo autorizado a, àbrir, p~lo 

Mlnisterio da Viação e Obras Publicas, um creditg. especial · 
até 25 :·000$, para occorrer ao pagamento, em 1Si9, '&s diffé
renca~ de vencimentos em virtude das substituicões . ~e 
funceionarios nas· fiscalizacões e commissões de portos . 

. Art. 2 .. º O Góver.no só poderá ciha~ a esta Capital. em 
ouJecto d~ serviço pelo prazo de dous mezes em cada exere1l'10. 
cs chefes de reparticões ou commissoes federaes !}Os Estaci<.·s. 

Art . 3.º Revogam-se as disposições~em contrario. 
Sala das sessões, f6 de Junho de t920. _, Rod'rÍ(/Ue$ M4l-

eho.IJ,o. · 

Justificação 

:No anno páSsad.o ô Governo em mensagem de U de m'lio 
pedia um credito de 36 :i00$ para pag~mento das substitui-
1;.ées de ·funccioarfos nas commissões e fiscalizacões de portos 
no.a annos de 19i7 e HHS, e tambem o de 25:000$, :para o 
mesmo fim em 1919 (dcoumento n. 1) .. A Gamara attendem:lo 

· a solieitaQfül, approvou n enviou1 ao Senado o projecto n. 1.~~. 
• iue nessa Cash obteve pareoflr !'avoravel, no que se reter.: a 
primeira parte e negativo relativamente á segunda, apezar .di~ 
i·cconhecer Qtie a recus~ rln primeira viria prajudicar aos que 
tinham .permanecido no:; E8Ltidos no desempenho dos servir:os 
9ublico~. o que tambem <i verdadeiro quanto a.o segundo crí.'
uito (àocumento n. 2). Afim de sanar essa. iojiust.iça e ao 
mc:m '!o l1>rnpo attender ao int.t'I'esse publico auxiliando· o Go
verno na repressão dessa~ irregularidades é que apresen l,o 
t !SI. <~ p1·nj ('rfo . . - Rnd:1{JVl'.~ ;lffrchatlo. · 

DOCUMENTO N. t 

... Srs. Membros do Congresso Nacional - Tenho a honra 
de submetter á vossa esclareoida deliberaoio a inclusa expo-
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s1çao dt~ motivos que me foi apresentada pelo Sr. Ministro 
da Viação e Obras Publicas, sobre a nééessi.dade de serem 
r.bertcs áquel1c ministerio um credito supplementar na im-
1:io1'tanoia de 25 :000$, e um especial no valor de 36 :100$, des
tinados a occorrer á despeza proveniente de substituição de 
empreg'3.dos nas fiscalizações e commissões de portos, refe
rentes ao acl.ual exercido e aos de 1917 e 1918. 

Rio de Janeir<l, 14 de maio de 1919, ggn da Independcm
c.ia e 31 º da Republi<'a. - Delfim Moreir(l. dlt Costa R'ibei'ro. 

Sr. Vice--Presidente da Republica em oxercicio - Não 
1.cndo sido a Inspectoria Federal de Portos, Rios e Canaes, do
tada nos cxercicios de ·1917 ~ 191.8, nem no ccrrente exeroicio 
de 1919, de consignações para or,correr ao pagamento das 
differenças de vencimentos que resultam, na fórma do regu
lamento em vigor, das substittiii;ões de funccionarios, occor
rídas nus dit'ferentes 1 fiscalizacues e ccmmissões de portos. 
existem, ~ra 8erom ainda. liquidadas, dividas nas seguintei;; 
importaneias:.12:100$ de 1917 e 24:000$ de 1918, somma.ndo 
:m:l00$000. Parn o exei.'cfoio de '.1.919 calcula a inspectoria 
~cr necessat"ia a quantia de 25 :000$. conforme consta do of
fido junto por cópia, n. 232. de 5 de ·maiu corrente. 

Cabe-me, pcis, prop<:>r que &e.ja solicitado ao Congresso 
Nacional a necessaria autorização nfim de que a este minis
tcrio sejam abertos os dous credit.os seguintes: de 25 :000$000, 
."'upplementur á verba 16", cio arL 98 da lei n. 3.674, de 7 
de janeiro nlt.imo,. r. o ~special de 36: 100$, para occoner á::; 
dl'Spczas relativas nos annos de 19i7 e 19t8. 

Rio de .rarieirn, l4 ue maio dP '19.Ht. - A(ranfo de 111ello 
F1•n.nco. 

Ministerio da Viação i>. Obras Publicas - Directoria Ge
rnl de Contabilidade - 1ª secção - Aviso n. 18 - Rio de 
.rnnciro. 21 de maio de 1919. · 

Sr. ·J ~ Secrct..ario da Camara dos Deputados - Tenho a 
l1onra de passar á~ vossas mãos a inclusa mensagem do St·. 
Vice-Presidente da Republica em e:"tercício. acompanhada dfl 
t~xposição de motivos sobre a i1ecessidade de. serem al"ertus a 
~'stc ministerio ütn credito supplementar nn importancia de 
.:?5 :000$. e um especial no valor de 36 :100$, destinados a 
oecc:rreT' ú despeza proveniente de substituicões de emprega
•!os nag fisea!izacões e commissõês de portos, referentes ao 
aetual exercício e uos de 19-17 ~ -1918. 

Sancl r· ,, frntcrnidad~. ·- /J.{ranio de !llcllo Franco. 

DOCUMENTO N. ~. 

Senado Fede1'!ll - Parecer n. 533 de 19HI: · 
:\ proposição eia Camara dos Sr-,<::. Deputados n. 225, de 

HH Çt, autoriza f!. abertura de tlm credito PSpecial de 36: 100~, 
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1111ru pagamcnlu do..; Y~ucirnen[1)s, por ~ubstitui1Jõe&, úe 1'1111 -
r:cionarios das i;omuii::;sõP~ rl<~ pol'lm;, ~;m 1917 e 1918, e mai" 
de um wl'editu ~npplemenf.aL' tk. 2~ :000$, para igual pag:a
menlc· no aetual e:x:ercicin. 

T1·aLando-,;" de dC$peza •1ue nunca anLes fül'a lcg"J.lml'ntr' 
·~~itori~ada. n lldat.cl' ch!stc parecer ,julgou necessario soli
f•1tar. informai;ões ao ( ioverno, justificando ~J seu pedido, nu;,; 
.-;egumtes termo~: «.\ simples inspeccão flessc's algarismos 
mostra a tendencia. para o crescimento de uma despeza. que 
:;intericrmcntc não exístia. E isso merece tanto mais atteni.;ão. 
t}uant.o se sabe a facilidade eom que os empregados naquella~ 
(;Ommissõús vivem afastados dellas, dando logar a substi
tuições, que assim resultariam antes de um abuso, do que 
de exigencias do serviço. · Cump:re, pois, que ao menos ge r• 
tornn ccnhec~ido '~~se facto e se. verifique a origem da des
peza.» 

A informai;ão do Sr. irnpector de Portos, l'emettida ci 
Commis8âo de Finani;as p9lo Sr. Ministro da Viação ,e abaixo 
publicada, éünfirma o que, no requerimento que a deter
minou. fôra presentido. Della, com effeito, resulta que a~ 
::mbsliluições de que se trata, '!forv.m devidas ao afastamento, 
por ordem superior, dos chefes de serviços das suas respecti-
vas sédeS». · 

E' bem conhecido esse>. processo, á cuja sombra. ::;e tem 
pe.rmittido que chefes de commissões nos Estados fiquem, 
indefinidamente, afastados destes. não por exigencias do :;er -
viço publico para se pouparem aos incommodos delles fi 
gcsarcm, nesta Capilal, de uma ociosidade remunerada coni 
os vencimento::; integros. Alguns aqui installa.m suas rcsi
dencia$ d.efinitivas, como .iú. o teem denunciado acto., do 
proprio ministerio. 

Da extensão que lem afoançado esse abu::io dá flagrantt· 
te::;lemunho a ínformaçã<l. em bca hora, pro,•ooada por f."Stü 
Commissão. Ahi se vê qne o chefe da fiscalização do portu 
do Pará esteve ausente do serviço dous annos inteiro~, di' 
:t de jnaeirc· de 1917 a 31 de dezembro de 1918; o do po1·Ll• 
do Recifl?', igual pcriodo; o do porto do Ceará, os mesmo8 
dous anuos, desde 7 de janeiro de 1917 a 31 de dezembrfl 
de 1918; o do Maranhãc, quasi todo o anno de 191$. desdn 
25 de fevereiro. Como a informacão só alcanc'[l •J 3nno findo. 
não rasulta della que so não esteja prolongando pelo unnc· 
corrente a. mesma inde:t'ensavel complacencia. Merece a.'58i
gnala.r esse facto, que mostra. quão pouco se tomam a serio 
as obras de pcrtos feitas pela administração federal nos Es
tados,· o que explica a esterilidade dessa despeza · ~ justifica. 
a prevenção com que são olhadas as commissõos que as di
rigem. 

A Commissão do Finanças lamenta. não dispôr de· meio 
efficaz para cor:rigir o mal feito, além da censura que aqui 
está. formulando e a que espera não sejam :insensiveis Of:l 
r.esponsaveis por essa transgressão da lei e do dever. 
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A recusa total do credito em véz de prejudicar, como 
fõrn. ,j usto, aob que perceberam vencimentos, fóra dos · exer
.c icics uos cargo.:;, vrejudicaria aos que os substituiram, per
manecendo. el'feetivamente, no serviço. 

Não pcJde, porém, dar o seu assentimento á perduração 
dessa grave irregularidade, concordando com: a continuação 
de uma despeza que a lei do orçamento não tem autorizado 
e sa:nccionado, por essa forma, um abuso que tão severa
mente condemna. 

Recusa, portanto, o seu voto ao credito pedido para o 
exercicio de 1919, propondo a seguinte emenda á proposição: 

Do art. 1 º sÚpprimam-se as palavras : 4;0 o credito de 
25 :000$, etc.~, até . o fim do artigo . 

Sa.la das Commissões, 15 de dezembro de 1919. - Victó-
rino Monteiro, Presidente. - Fr4nc.'i.two Sá, Relator. - Bueno 
de. Paiva . . - José Eusebio, com restricções, visto que a 
emenda resulta em manifesta injustiçà, fazendo pagar o justo 
pelo' pecéador. - Felippe Schmidt. -1. J. Seabra.-· lmto 
Chermont. - Ayredo Ellis. · 

PROPOSIÇÃÇo DA CAMARA DOS DEPuTADOS 'N . 139, DE 1919, A QUE 
SE REFERE O PAR.EC:ER SUPRA 

O Congresso Nacional resolve·: • 
. . Art .. 1.º Fie.a ·~ Poder Exeoutiv.o autorµad<? a .~rir1 peJo 

M1mster10 da V1açao e Obras Pubhoas, o cred1to._.espeo1al de. 
3ô:i00$, para oocorrer ao pagamento em 19i7 e 19f8 das' dií
f erenças de vencimentos, em virtude das substituições de 
funccionarios nas fiscalizações e commissões de portos, e o 

·credito .de 25 :000$ ~mpplem~mtar á "erba 16" do' art. 98 da lei 
n: 3.674, para oocorrer a · igual pagamento em 1919. 

Art. 2. • Revogam-se as disposi~ões em contrario. 
Camara dos Deputados~ 18 de setembro de '1919. - Arth.ur 

Q. CoUares Moreira, Presidente. - A.. V. de A~ Be
z~a, 1º Seeretari.o. -. Oêta_cilio de Albuquerque, 2º Secre-
tario. - A' Comm1ssão de Fmancas . · 

N. &3 

P'rovidcncia sobre o. comfr1icção de tres hóspitaes 'no Districto 
· Federal., nas condirões que estabelece 

·cou:-:;ídr.rando que a cidado do Rio de Janeiro não tem 
um numero suffic.iente de ..hospitaes para attender aos doen
te~ que 8e at;ham em seu seio, necessita11do um leito para 
se recolhel'em durante a molestia; . · . 

Considera~~º que. é inilu<liv~l o dever <ia Patria amparàr 
5eus filhos es1fecialmente os doentes desprovidos de recursos; 
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~.,...-

Consideran<.!o que é fali.a de .iustica e de equidade fazerem
i;e ol:1ras de embeHezamenl.o ou me1;mo <..le maior ut.íl.idade, 
antes de se realizarem as installacõe::> necessaor.ias p;Ú'a se tor
u.a.r ef'l'icíente a assistencía hospitalar na Capital da Republi-
•':i Brasileira-· · 4A • , . . 

Considerando que a estatistica, feita pelo professor D1·. 
: i,•i1du1u:a, m·cu~u ne::;la ciJade, damanJo pela assistencia hos
IJilalat', uns uei mil doentes por ann o; 
,~ .... ·~- . . 

Consideraudo, que seriu um actu de d•e.~lmmunidad.e con-
1 iuuar a cerrar os ouvidos a essas vózos que nos transmittem, 
nesses écos; as dores que se abrigam deball::o do teéto deeta 
grandl~ e h1;Jla md1·uv •.1h~; e .que íslü além de tudo import.a
rla em um grand~ ('l'l'u cconomico, porque todas essas vicial:s 
em perigo representam importante capital ao que não podem 
ser indiffereotes aquelles que tem por dever zelar o bem 
publico; · 

Considerando que este caso é ·tão premente que o proprio 
Chefe da Nação, apezar de ter suas vistas fortemente attra
hídas para a solução de graves problemas de administr8Qi,o 
publica, não poudo deixa·r de. assi'gnalar, na sua eloquente 
Mensagel'.!l deste anno, a necessidade, com toda urgenoia se-
rem feitas estas obras; · 

Conl:liderando que em vista de tudo quanto fica àito, todas 
a.s o~ra::; para .~s festas. do centén~rio ~ Independem'ia do 
:BraSll Jevr~m :fwar ~m um plano mfer1or ao '.Laquellas que 
dizem regpeito a estes hospitaes, poist na.o haverá de mais 
digno, para oommemorar a.quella data asaignalada dà l1ó81â 
historia do que a realizacã.o dessas instaUações; 

Considerando .que ellas satisfaz~m sobremaneira um sagra
do dever palric>tico,- CH•cretizando a. proverbial bondade tlo 
:poyo bra!!ileiro; 

O Congresso r.<.wional decreW.; 
Art. t.º O Poder EJteeutivo mandará construir, no .DiS

tricto Federal, tres hospi taes, sendo um nas immectiaoões ela 
·Escola de Medicina dest& cidade, tendo cada -edifioio capaci
-Oade nunca inferior a mil leitos. . - . . 

Art. 2.º Nesses hospitaes serão.. 1•ecebidos os iD.digeutee 
ou .pobres, os remediados. e os . ricos, ·pagando estas duaa ul
timas classes uma contribuição razoa.vel para auxiliar o 
custeio destes estabelecimentos, lPO<iend"o ser feito esse paga
mento em cô11tas cottentes, conforme já acontece ém algum 
dos importantes hospitaes da Allemanha. -

Art.' 3.º· Os hospitaes terão inatallaeões para as olinicu 
medica e cirurgica. assim como para todas as ollnicas oope
ciaest tu-O.o de aooOrdo com o que ha de mais aperf~ooM.o 
neste assumP.to. 
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. .\1·L. í.." Esses hospitae~ ~erão administL·auos pelo De.
r,al'tamcnto Nacional <lP Saude Publica, Pül' inlerowctio d4 ~ 
'l:ma eorpora(~ão medica. 

ArL. 5.u Os serviço:-: dinico~. Lauto 1w~dicos-cír·u1·gi.eu~ <' 
de clinicas cspeciacs serão feitos por p1·oi'issionac~, qur~ 
obterão esses logaros {)e accôrdo com u que ·~stabelecer u 
1·egulamento. 

Art.. G." O Poder Exei.:utivo abrirá todos os annos o erc
{lit.o necessario para o custeio <lesser,; hospit.aes. 

Art. 1. º Haverá ncss~s hospitaes serviços de lavanderia. 
de pharmaeia. laboratorio~ e de raio X, tudo conforme o QUl~ 
PO genero existir de mais moderno, assim como sala de opc:
r·ações, tendo todo o instrumental cirurgico necessario. 

ArL. 8.º Será 1>ermittida a frequencia nesses hospitaes 
dos esiudant,es -de medicina ti os professores <le clinica da 
Faculdade <le Medicina _darão nelles as respectivas aula~. 

Paragrapbo unieo. A estes professores serão l'eservadai'i 
as enfermarias e todo o material nccessario áqucllas aulas. 

. Art. 9." Os profissionae:s serão pagos segundo a tabel.la. 
1:úé for ol'ganizada e poderão dar aulas de clinicas medic::i. 
r.irurgica e. espc-ciaes. 

Paragmpho unico. O corpo medico director organiazrá 
lsla tabella e o regulamento interno dos hospitaes para serem 
ap.provados pelo Departamento Nacional de Saude Publica, do 
accõrdo com o Ministro da .Tustiça; nessa tabella tambem fi
g·urarão os ordenados de todo pessoal da. administracão, assim 
!'orno do corpo medico ·director dos hospitae·s. 

Art. 10. O Poder Executivo nomeará uma. commissão <le 
1uedicos e engenheiros para organizar os planos defii1itivo8 
\! os orçamentos desses hospitaes; pol'á em concurl'encia estas 
t1bras e abrirá os creditos necessarios. . 

Art. i 1. Estas obras deverão ser feitas com toda ur
i;erwia para, si for possível, serem inauguradas por ocoasíão 
Jas restas do Centenario da Independencia do Brasil. . 

Art. 12. Revogam-se as disposicõ'es- em contrario. 
Sala das sesl:!ões, 16 de .iunho de 1920. - Dominuos Mas

n.t.rellhas. - A's Commissões de Saudc Publica .e de !Finança:-;. 

o S1·. Presidente - Acha-se sobre a mesa o ::mguint.t-

·' Requeirt' urgencia para immediata votaoão do pedido de 
informações l'!Obt·t~ Manoel Lopes Carvalhü. 

·8ala dUti !:ieSSÓ('.':'. 16 de ,lUilhO ue 1920. - Jlauric'iu â•c 
Lacm·da .. 
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O Sr. Mauricio de Lacerda ( ·) {pela ordern) - Si.·. Pre
.sidcnle, o honrado Deputado por S. Paulo, leade1• da maioria, 
!J.ª 05casjão ém que se leve de pronunciar sobre este reque
rimento sustentou uma doutl'ina. pessoal : a. de que sempre 
que fosse possível era pre.terivel dar as informàções directa~ 
mente u approvar o requerimento e procrastinar por essa 
fórtna os dados requeridos pelo Deputado á. administração 
publica. Não concordo oom essa .doutrina ... 

O Sn. CARLOS Dl!i CA:V.CPOs - Já tive o prazer de explicai' 
que nã<t é doutrina, tanto que já se tem agido de fórma di
versa em. outros requ11rimentos. Era o desejo de trazer in
form<.u)ões mais P.romptas ao . nobre rêqli.e~ente. 

0 $Li. MAURICIO DE LACERDA - EmbC'l'à achando que esse 
desejo seja de inteiro arbitrio. nutro desejo diverso: para 
que além das informações dadas da lríb1.ma, os requerimentos 
.sigam o seu curso para que a. administração a&suma respon.., 
.~nbilidade directa das mesmas. · 

No caso a que me tefiro. S. Ex. trouxe essas infol'ma
,~~õs pelas quaes deduziu que o paciente das mesmas era por
tuguez e anarchista, segundo confessara na policia. Susten'-
Vú que se tratava 1fo um nacionalizado ou antes de um na
turalizado. 

De ante da attitude éfo S. Ex.. não modificando o des
pacho dado ·ao meu pE>dido de informações, fui obrigado ~ 
requerel' em Casa Branca. e Campinas os documentos de que 
pt·ecisava e que. S1·. Pr-esidcmte. comprovam: 

1º. que Manoel Lopü:,; de Car'\talhr:, 1 B iprqprietarlio no 
Bra~il: aqui. está a l'él tidão do imposto na Gamara Muni
cipal; 

2°, que ó eleitor nm Casa Branca, E!=tado de S. Paulo: 
3º, quB é casado <'om port.ugueza. 

Certidão que junlo aos demais documento~= pao de filhos 
brasileiros. junto registi·o do~ ml:'smos; avo de netos brasi
leiros -~ junto Lambem os respectivos registros . .. 

Sr. Presidente, nestnf; casos, a lni ele expulsão de est\·uu
~'!Íl'o~ faculta ao cxpul8ando o recurso da p1•opria. portaria 
de expulsão pa1·a a flUL01·idad0 expulsado!'u; no caso, porém. 
di-vido á ineommunicabllh~ndc rm r1ue n policia deixa todos 
t1::< <Jxpulsandos, imposs.ibilitinndn-n:-h nãc l!';<Í <.lc re<Werer e 
pcrlfr os dormmento!l necl\ssat•ior-1 1i. sua dnfesn, com0 .té do 
r:ollstít.nir clefcnso1', - quo ú cstu fórnrn do pt•ocesso "'ctual
menti~ nos itu1uoritos administrativos mi policiacs para ex
pulRão, -- ·esse p<tcien f.c nüo poudo fo1•mular o seu recurso o 
cski cumprindo a pena de (>xpulsão :m~cntc no. Europn. 

( •) Est<' discurso níio foi i·evisto pelo orador. 
C.- Vol. Il 
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Nestas conc!içifos. Sr. Prcsidonf.c, eu pediria a V. }.::-:., 
ql1~. de po:,;~e dos docuriwntos que encaminho ã Mesa, os fi
zessP,, por offieio, chegur ás mãos do honrado Sr-. Mini stl'u 
da .rus1.t0a. 

Estou certo <lc quo 8. Ex .• eu!Lor do dii•etto, e uma das 
1 '.onsci.cnc:ia~ rna.is . integras do aclual Govprno, não deixar;i 
..Jc lonrnc <'lll 1~un8ideração l!~::;c r1edido uc reparaç.ão de uma 
Jll!Iltt inapplil:avel ao paciculc a que me r efiro·. 

Sei que 1> Rei;imenlo não tem pro,•idencias a. esse r <'
sp?.Ho. Eu poderia publicar no Diario do Co-nyresso estes 
rlocurnentos, mas o Sr. Ministro da Justiça não poderia. pcl a 
publicação a~:;im feit.a, averiguar da uuthe.nUcidauc esscneial 
fios mesmos razão pela qual PU pedil'iU. '.l V. Ex. que, depois 
i}n publicado:-; no JJiario doo Con(Jresso, désse providencias dn 
ordem inlcirament~ de policia nos. nos~os ixabalhos, par:l 
<tuc <.la. Impmnsa Nacional os orig-inacs foss.em remei.tidos d i-
1·11clarncnte ao !:\r. Minif:'lro da Ju~tir;a. (Jhtilo bem.; muito 
ln:i(l . .' 

1Joc1 ; :-ir.:-.·To~ :~ Ql'1J:: SE HJ::I·'ErU: o DISCl.líl.~O DO SH • ..MAUHICIO ilJ·; 
\ LACERDA 

Ca.mut'a Municinal <l•} Campinas -:- N. 090 - Exc)"(!icio 
de Hl~O ·- Béric 2t - Imposto sobre melro:; corridos: · 

Até 3t de dezembro: 

.\lcttos corr idos (Viação) ...... , ........ . .•..... 
:i\l u Itu . . . . . . • . . . ._. . • • . . . . . . . • . . . . . • . • . , • . • , . • · 

• t - • • • . • • • •••• •••••• • • • ••• • ••••••••• ' • • 

·1:.!$000 
$ 

i;; <j, 

~· •;> 

ij2$00<} 

Cc•rl i firo f! IW o ~1·. i\tannPI I.opc~ Carvallin de\'P- a quantia 
de quareJll.a P dois mit réis, dt~ motros curi•idos á rua: S .. 
:-:iouza n. ~u. 

'l'lwsoui·11 :\luni.ci1.1al. cm· l O ck junho lle j !).:.!0 , 
tia. 1" c; 1 ~c 1;ão, J. Cu~fro Jlt:r1tlcs. 

J.unc:.~1tlo a fl,;. HG, do J,ivru Caixa. 

H•~ee!Ji. <•111 1 O de junho de 1920. - O Lh esuunú ro, 'l'c'tbüw 
Ba 11clio. 
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Camara Municipal de Campina':> ...._, N. 056 - E~ercicio de 
1920 - Série ~1 - Imposto i>re<lial: 

Até 3·1 <le dezembL·o: 
Imposto • . • . . ....•.......................... · 
Multa .• . . . . .......... ... .... ........ " .. . . 

.Multa. . . " . ~· . . .. . . . . . . . . . . . ... .. ' .............. ' .... .. 

l" (? '.!,' ::iOffiCiill'C' • • ••.•••..•••• : ••• , •••••••••••• 

$ 
$ 

26~30H 

Certifico Que o Sr . Manoel Lopes de Carvalho . deve a 
quantia de vinle .Q sois mil duzentos e cincocnta. réis, <lc im
vosto dos pred-ios :i rua s. Souza n. 20. 

'l'he~ouro Municipal. cm 27 de maio de in:20, - Pelo cheJ'e 
da. t • secc;ão, Barbosa. -

Lançado a fis . H5, do I ,ivr-0 Caixa. 
Rer,c-b i. em 10 de j uo ho de i.920. - O thc5oureiro, Tabúw 

Egydio. . 

llcnaln Alvar1~.; dl~ l\lagalhãe·s. f'$Ct>1vao de Pa:.r, o offlc ial 
uo lt0gistro Civil do .Districto d:,, Conceição de Campinas. elio~.: 

Ccrtif!co, em virlnde <lc pt.-dido verbal, de pessôa . inte
r\~ssa<.la, que l'l~,;ondo em r.a,r lori-0. o lívro de rcgistró' de cas:t
nirmto numero cinco. do mesmo á. folhas ~elenla verso, con~t;.t. 
'' UH·mo <fo casamento do Wor sci;uintc; N. 2!J3. Termo de cr..
:-iamcnlti <los conlràhent.es: Manoel Lopes de Carv.alho e ;Jo~f"
pha. !'lforia. Calva. Aos dezenove dia$ do mcz de novembro ,1fo 
mil oitocento:'! e noventa e sete, nesia cidade do Campinas, no 
disLl'ict.o de Paz de Conceição. ás trcs horas da tat'de, em ca.s:t 
de res i<.lcncia do · mm•itissimo juiz d1) J}az,. capitft-0 Andl'ew 
Hhen, a onde fui ·aervinclo e u escrivã.o, e as testemunhas catJi
t.ão SyJvino Mauricio, casado, com 30 annos dn idade. solicita
~fot', aqui residente e Clcmcmt.o .Ferreit'a das Neves. <'a sadr, 
com t1·inta e cinco a.nnos de idailc, negocí:mt.c, l:ambcm aqui 
residente; r~ pcú1nt.e rllas rec~bcl'am-sc cm ma!.rimoni-o. dis 
peu:sadas as ·rormal idades 1og:ws. om con3oqumwia d~ rapt1:>, Q~ 
cnnlrahonlP3 Manoel Loiw.r,;_ <l<'. Cai· valho n .lo:<i<'pha. Maria Ct)lva. 
ambos porfiugunv.es, ~olLeiros: dl<~. tiaf.ural d1~ Pura Crcvn, 
( '.001 viuf.n annos (i(1 idade. fill1c) ln~il.in111 de 1\lanonl Carvalho 
ü Anna i\osa d1~ ;lí'8us. pori.ug-ueze!=I. a(Jni rr1'1id 1• nf•~. • t.rn.balhrt
{lor; cltu. natural d<l Linhnr·ns, r.om dcz«'.\gei!' anno~ de~ idadt., 
filha lc~g-il imu d1\ Cadano !\faria Calv:t, .i{~ i'allccitlo ci Lui:t.'J. 
l.t1pe~. ~ú1u i .residente. p1:ofissão 1lu1Jwf;Lica, am!Jo3 canLruhcn -
l.ns i;ão reiliclent1·!~ ne::;l.1~ flist.1·icl.c) . I~m finnt''l.U do qm1 lavrei 
nHtn terrrw, que lido, assignom com o ,Juiz, srn1Jo iiola r.ont.ra
'lwnt.o, por não sab1~r ler e nem c-screver nssignar Joaó Horta. 
Eu, João Pedro nodriguos du, Silva, escrivão e ofíicinl, o osorc-
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' vi. - (A.A.) A?ufrew Rhém .. - Manoel Lopes Carva.lho. ---' 
José Ilo1'ta.- Clemente Fel"l'efra das Neves . - Silv1i?io .Ma1t-
1·icio.- Era -0 qce se continha em dito termo; que bern- e fiel
mente transcrevi do seu proprio original ao qua·l uso repucto e 
dou fé. Campina~, 11 de ,}ur*o de 111920 . . :-- Eu, Alk.ioí.t1 
Justo Sampaio, a.1udante hab1htado, o e~crevt. E, eu, Renato 
Alvares de 1\fagalhãe.s, official, o subscrevi. 

D. 3$000 - .B. 22$000 - S .. i. 200 - T-0tal, 26$200. 
Campinas. H de junho de 1920. - O official, Renato 

.4-t-vares de 111.aoalltaes. ' 
Ret~onheço a firma ao lado, dou fé. 
Campjnas. 11 de junho de ·ii920.- Em testemunho (A. F. 

A_ ,i de verdade. -. Alberto l!'er1•a:;. Alve~. 

Renal~) Alvare:; de :Magalhães, esc1•ivão <le paz ~· official 
do Hcgist1·0 Civil do districto de .COneeição de Campinas, etc.: 

Certifico que. revendo em cartorio, o livro de registros 
~ln nascimentos numero ·quatorze. á folhas numero setenta e 
nove, consto. o termo do teor seguinte: N. 263 - Aos qua
tone .de abl'il de mil novecentos e um, nesta cidade de Cam
pinas. dislri'Cto de Conceição, em meu cartQ!:io compareceu 
Manoel J.opçs, foguista, casado neste districto, ha quatro an
nos, e, perante as testemunhas abaixo assignadas declarou : 
Que ú pt·imeiro do corrente mez, ás quat1;0 horas da tarde. 
f~ rua :Francisco 'fheodoro numero quatro, nasceu uma 
crían~.a do sexo feminino, que terá o nome de ~ulmira, filha 
legítima do declarante e <le sua mulher Jo.sepha Maria, am
ho.s portuguezes; neta patérna de Manoel carvalho e Anna 
.Jlosa, e materno : Caetano Maria e I.uiza 'Lopes, · aq,uella fal
le:cida. todos .portuguezes. Nada mais <leclarou. E, para con
star, faço este termo, que lido. assigna com as testemunhas 
presenles. Eu, Antonio Augusto de ~furaes, official, o es
m·cvi. (A .n.) Manoel Lopes. - Domingos João de Paula.
Renctdicto l'lorencio. Era. o que se continha em dito termo, 
que bem e fielmente transcrevi elo seu proprio original ao 

· qual mo rP.porto e dou fé .. Campinas, i 1 de junho de 1920 • 
. Eu, Alcinio Augusto Sarnpaib, ajudante habilitado, Q csnrovi. 
E cu, Henato :Alvares de Magalhães, official. o subscrevi. 
CamJ)inus. H de junho de 1920. - O of:l'icial, Renato Al'r.•ares 
de llla{Jalhú.cs . 

. Hceonhe1.;o a fír.n:ia supra. Dou f(•. Campinas, t t de ,iu
nho dH rn20. - Em testemunho (A .F.A.) da vcl'dauc, Al
berto Fer!tande1:i· Alves. 

fü•t1,4d~ 1s U 11itlot1 do JJrasiL - I•:slado de B. Paulo - Jo~-.t3 
Bonifucio H.ebcllo .de Amorim. official do Jl~gh;tr•> Cívil de 
Santa Cl'l1:r. - :!" districf-0 - N. H21 - L. 20 ·-- l"l'. 10. 

Certifico que. no livro de nascimeutoi; n .. 20, n fl. 10, $n 
acha registrado o nascimento de Dolores, filha leg'itim~. de 
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Manoel Lopes, empregado de estrada. de ferro o de D. .Jose
pha Maria Lope~, portuguezes, 1 ~asados no cartorio {nesta ci
dade) nascida no dia 1 de fevereiro de '19(15, fü,_ onz,~ horas 
e meia da noit.e, nn casa n. 1 ela t·ua Sn.ldurha l\farinho, rr-
1·esidentrs na l'cferida r,asa. Avüs patern<J"õ ~ l\fano ~~l Carva
lho e Anna Rosa de .Jesus. Avós materno.::,: Caetãao Marin 
Calvo e Luiza Lopes. O referjdo é Yerda•j<' ~ drJu fé . Car
Lorio de flegistro Civil dodistrict.o de Santa · Cruz 111) Campi-
1ms, aos 11 de juinho de 1.9·20. - ·· José lirmifar:i.) Rebello de 
A.m.01·ini. H-6-1920. Pagou 15$GOO. · 

. 1 

Reconheço a firma. no verso. Dou l't!. C:tJnpina:.; H. de, 
junho de :1920. - (A.P.A.) Albc1•to Fe.,..nauâes Ah,m·es. 

-Registro civil - Casa Branca, Estado de S. Paulo, Bl'a
zil - Registro .do nascimento n. ·H 1. livro rn. folhas !195 
e 50. . 

Certifico que se acha r egistrado no competente livro d~ 
registros o nascimento de uma criança do sexo feminino, de 
C·ôr hranca. co mo· nome de Nilsa, nascida no dia 12 de marco 
de 1916, [is tres horas. nesta eida:de, filha legitima de Manoel 
l.opes de ·Carvalho e D. .losepha Maria. Lopl'S: neta paterna 
de .Manoel Lopes de ·carvalho e D. Anna Rosa d e .Jsus. e ma-
1.erno de Caetano Maria Garlos e D. Luiza Lopes. O. referido 
.r- vcrclude e dou f6. Casa Branca. 1 O de junho de 1920. Eu. 
~J'osé Augustp de Carvalho. offkinl rlo Regi~tro Civil, o- tran..;. 
scrcvi e ass1gno·. - O oficial do R1eg-ist.l'o Civil, .fosé A11.gusl.n 
de Carmilh.o. · 

.Reconheço a •f1rmn reiro de .Tos<- Aug-u Rto <te Cavalhf) . 
Casa Rranr.a. H ào junho de 19~0. .Em testemunho 

[(A.F. ) da verdade, ATZionio Parani. 

Registro Civil - Casa Branca, Estado de S. Paulo, Brn.
zil - Registro do Nascimento n . 318, livre 20. folhas. ·1 :H 
verso. , 

Certifico que se acha registrado no compe t.ent.c livro d~ 
rr?gistros o nascimento de umn creunca do s~xo feminino, de 
côr· bt·ancn, com o nome de Adahyl. nascida no dia 30 de .iu
lho do rnn. · :'1 uma. hora, nesta cidade, filha legitimu de Al
fredo J. .. omtmço e D. Rosalina I.opes d e Carvalho. neta pa
terna dr> norningog Lourenço e de D. 14"rancisca de Carvalho 
'.(i'ailccida\, P matema de Manoel Lopes ele Carvalho e D . 
,foscpha ~hn•ia Lopes. O referido é verdade e dou fé. 'Casa 
Branca, 10 de Junho de Hi20. Eu, José Augusto d P Carvalho, 
offie i a l do Rr>g-islro Civil. o tran~crevi e uf<\,;iguo. - -' O offi
ciul do HegiFifro Civil. José Augustu de Ca1"1Jullr.o . 

. JlN·on he1:0 a firma retro de· ,José Auµ;usto <IP C::wal ht1 . 
Casa Brunr.n. 1t- de junho de 1920. -- .Em l <~!<t.~munho 

· :(A.}'. ) da \· •~l'dndr!. Antonio-- F'm·aní. 
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Registro C:ivil -- .Casa Branca, E stado <lc 8. Panln, Bra
ril-Registt·o do ~.a.o.;címe.nto n. 63G, livro 22, folhas 11:1 e v. 

Certifico que se acha. registrado no compcten te livro úc 
rngistro~ o nHcimcnlo de urna cr-ianca. do sexo fominino, de 
côr branca, eom o norno de Ondina, ascidu no dia 8 dP- de
zembro dP. 1:.·rn. ús sete horas. nesf.a ciclaclf~, fill!â legitima 
-dn Alfredo l .nurcrn;n o D . Hosalina. Carvalho Lourenço, neta 
pat1wna d(• Uomin;;.ro~ Lourem;.o e <1'~ D. Francisca Carvalho. 
P. rnn.Lrn·na rlc l\fanor.1 Lopes de C.arválhn e de D. .foscpha 
~l aria Lopn8. O t'<~fericlo l~ verdade n · clou fé. Casa Bi·a.ncü. 
10 d<• junho ,Je 1U~O, Eu .. José Aur;nsto llr! Ca1·valho. officia! 
t l<J Ht'l!isLt·o Ci\•il, o transcr1wi e ussingo. ··-· O oficial do HP
i;if'Lro Civil, José 11. uausto rle Carvalho. 

Hr.conhcço ::i 'firma reh•o de Josc! Augur:;Lo fie Ca.vallw . 
t:a~a Hranea, ·11 de .!unho dP H120.. Em tr.slemuuho 

(;\. F.) da verdade, Antonio Ji'ararii. ' 

fingistro Civil - 'Casa l3'ranca, Estado dP. S. Paulo. Bra
zil - Hi:.~istro do Nascimento n. 153, livro rn, folhas 3B t~v •· 

Cc l'f.i1'ico 'Jll<l ~e acha registrado no compelente livro <11} 

l'<!t;istros o lJa~cimenl-0 do uma criança elo i:;rxo masc.ulinn, de 
<'•r"lr branca. com o nomr. do CanLano. nascid~1 no dia '1 n de 
aoril ~le t9D, :.ís2 lf:t horas: nesta cídaclc, filho legiLimo d*" 
J\lan,oel Loi.wi,; dn C'at·valho r D. Joscipl~n Maria Lopes; nct.o 
p.alC!I'llO 1le ~Tanoel Lopo:; tle Carvalho ~ de D . Anna nosa d!l 
Jcsu ~. o materno. de Caetano Maria. Cl!.rlos e d n D. Luiia I,n 
p<;s. O J·1.•fpri'do ·ü vcrcla<lt) e dou .fú. Casa ·nraON\, 10 de .iu
Hltt> d~l rn20. Eu~ .Tosé Aug·usf.o de Cal'valho, official llci He
gj,,, f 1·0 Civ il. o J.ranscrevi t~ assígn.o. - O o'fficial <lo Registro 
Ci\:il, José A-uo}t .~lo rla CaroalhÕ. 

ll1!i:onll1!1,:.o a firma rdro de Jost'~ Augusto de Cavalho.· 
Cmm Branca, ·11 de ,lunho de 1920. --- Em testnmunho 

i :\. } '. ) d;L verdad('. A nfonio Forani. · 

··-
.loH~ .. \ugu!';ln de C:rrvalho. escrivão de paz e official co 

r1•g·i!-' f w d vil · dP.sla ci<lad<' ~ distrieto de Cnsa Branca, Estado 
d(· S . J'tn1lo, Pie~~ : 

C1~ J'l.il'ieo, a pr.tl ido v~rbal ele pc:;soa inlercssada, que re
Vl:THlu 1·rn ~'~u n11·lorio os 1 iv1·us de 1:asanrnnLos, cncontron 
1•111 o.'l ~Ir: 1n1111!~!"0 !I, :i i'!H. 107 P. 107 verso, sob o numero 8:~. 
li 1 1~ 1 · mo do 1·.a~aml'TÜU t!n Sr. AlfrPUO Lourcnco 1~nm D. no
s:i i iua .l.011Ps d r! Cnt·vallto. i·,~ulizudo UC'::>l a eiclade em carto
:·io, ús qÚi11 Y.1' h11rn ..... 110 tlin vínl1i e i.rcs de dezembro de mil 
111w1 ~cr•11 l.o:~ <~ dozP~<'i~: , pcl'anle o ex-juiz do paz, senhor ma.ior 
,l ofü: Hen i.o de ~ OI iv<dt·a H or[a. e as f.eslemunhas Cael uno Ru
dr!::.:-uei; Paula 1· PNh'n Pat.ricio. Elle. spndo eni.ão solteiro. 
dl' vh1tr annCls de idade, operurio, nulul'al e residente nesta 
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<'idade, filho legitimo- de Domingos Louren<:o e D. Francisca 
d e <?arvnlho . l~lla , lambem solteira prendas domesticas, de 
dt•zo1lo nnnos, natural d~ Campina~. res}dente nesta legitima 
dr:, M~noel Lopes de Cal'valho e de .Tost>pha Maria Lopes. os 
1·f'lel:'1dos é verdade e ccu f•:·. Casa Bl'anca, 10 d(' ,junho de 
'l !t.tO. - - Jo,<:é Auuusto de C<11·vallw. · 

rtecon heç:o a :firma i·nLro dn J osl! Augusto· de Carva lho.· 
<::asa Branc;a, i1 d <: .i unlw de 1!Jj()_ J~m te.~temuu·lw (est.n.vn. 

o ~ign ul. ·publico) da. n •1·cüícfo ·" - Antonfo Farani. 

nr~nnfo ;\h-~H·<':>. d!~ i\lagUlhJc~. ~.3Criv8ú de paz e Official 
c11J 1·cg-is1r·n dvil do di slt'icto de Conc:. oicr\C~ (!r. C:unpinas, etc.: 

Cr.rtifico mn virt.udr- de JH'dido VC'rbal, df' riessoa interes
sada, c11rn r1wcn<lo cm cartnrio. o livro de rcg;i:>-tro dn nasci
m 0ntos. m1nie1'0 f.rio(. n. , i nm, :í folhas numero cento e t.rintP.. 
r~ cinco v<!rso. r.onsta o t.ormo de nasc imento do t eor se1;uinlo: 
:~ 11,. At•s :,!e le diaf> do mci de abril dCl mil nover.entos e 
novi:-, U<'Sltl cidadr~ d l\ Campina~, ·e1~1 (·ad.orio, c:ompa1,cc~u 
Manur. I .Lovc;-;, vortugu0.z. r.raballiadol', r ('sidente n esta, e de
uln1·ou: fllW hontnm. á 1;ma horn da manhã, em ri pC'~clio nu
m ero .trinta e qnat.ro, •l :l. rua Sallr.:-; rl0. Oliveira. na Villa. In
dnst.rial. 11c:::to di~l.ricf.rJ, naf'.ccn uma r.rr>an1;.a c!n sr.xo femi
nino. branca, qun do:-:rln .já tnr-ú o nome dn Laura. filh a legi
Um(l do dcelaranln . n d<' .Tosopha. Lop~~· , easados dvilmeut.e 
n estn diHll'ict.f.1' l~ esta tamhf'm port.ugu c:z.a. Avós paternos : 
·.!\fanod Carvalho (\ :\.nna nosa. <.le J eSU:'1: e maternos : Caetano 
:!\·la l'iU. I~ Luiza Lnpr~~. ~ a11u cllf' j á fallcciclo, l.oc'\oR vort.ui;nc
Z!.' :-7 '~ rr.sí rl r•1ües nnsr.a . 1'~, para con~tar. faço estP. tP-rmo, que 
lido. as:;ii;ua o dec:.lnrant<~ · e as fostemnnhas prr's(:mf.es . Eu, 
Philadclr1J10 f.af'11 1:-: d a Silva. a.iudnnt.o habilitado, o escr evi.· 
J~ PU. l•'r::mcisco Alvns de Almeida Salles .Tunior. nffieial, Rüb
~creví . - Nrmof!l Lopes. - A1·thur lf.csch. __:_ Mi(Jatti Gia
cio n.ti. Ern o qun !-1 C con!.inha em dito .t(!rmo, que be:m e fiel
ml"nte t.rans~z·ovi <io sou pl'oprio originaJ, ao t1ual mei reportn . 
•. ~ don fo. Cnmpinas. H lie .iunho de i!J20. r:n, A lsinio Augusto 
~nmpaio. nj udantP. habililado, o osereví. E nn, Hcnnto Alvares 
i(i! Magalh[i.e ~. officfal, o ~llb!'crcvi . 

Rr.conheeo a firma ~upra . Dou fó. C:nnpinas, H de ju
nho d n 1 ~>:!O. Em lns ld,munho (f'stava. o i;ignal 1mblico) tia 
v1~ rdncJ.1J. - Albei•ftl F'er1·11; d(• Abten, 3" tubellião. 

Campinas. 11 1~1• .innho rle :10:?.0. -- · Rcrwto 1Hvm·es ffo 
M11!1af.11fí<'S. 

An Lo-niú Fana11 i. ;.;pg11ndD 1•si: r h ·íí11 d1!sfn comarr.a <1 1 ~ (Ca;;a 
J: r· :1 ncu. Jt:,;tado '''" $ . l":;uln . l'I 1· . : 

<:r~r f irico f!UP 1·1•v1•111l11, 110 uwu f'ttr:ol'io, o li vro pnn t OJ-\ 
1.1.•1 ·nws d1! inclu:-ão no ;4Jil'ltam1~ntn. a 17nf! sf\ J'Pff~l'f ! o ~ r li Ko 
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876 ANN AES DA CAMARÃ 

oitavo do decreto n. 12.193, de seis de setembro de mil 
novecentos e dezeseis, vnso, nas folhac; onze verso, se acha 
o seguinte: TP.rmo n. ! .t.263 - Data da divisão 1.9-9-1919. 
Nome Manoel Lopef:l de Carvalho, com auarenta e um annos 
( H) , casado, proprietarfo, filho de l\'lano~I Carvalho, natural 
de Portugal, residente árua do lpiranga n. 54. Ca.sà Btancà, 
19 de setembro de 19l9. O escrivão, Antonio Farani. Nacta. 
mais se continha em dito termo, ·para aqui transcripto por 
certidão, do livroreferído de inclu~ão de eleitores do muni .. 
cipio de CaFa Branca. Está conforme. Casa Branca, 3 de 
junho de 1920. Eu, A.ntonio Farani, segundo escrivão, encá.r

. eegado do serviço de alistamento eleitoral da comarca, :o 
c.:icrevi e assigno. - Antonio Farani. ·· . 

Casa Branca, 3 de junho <le 1920. - Antonio Farani. 

·O Sr. Carlos de Campos C) (pela ordem) - Sr. Presi• 
dente. não venho combater o requerimento de urgencia a.pre
!õenlD.do pelo nobre Deputado fluminense, mas tão sómente 
H~~:Ja.reeer um ponto que eu pensava já estar sufficientexnentP. 
i)sclarccido, em apartes que tive a honra de offerecer a- um 
do.s discursos -por S. Ex. proferidos nesta Casa, com o costu
meiro brilhantismo de st.:as palavras. E esse ponto é que no 
d(•"empenllo das funcções de leade1• da maioria. da Camara 
mmcn tive o menor intuito de impedir que o regimert de pu
llliciàadc, quanto aos actos do Çjoverno da Republica, e que nes-
1.a 1Ca$.a se póde exercer, entre outros n:eíos, pelos requerimen
t ,)g eh· informações sobrr: esse8 actos, continuasse a obedecer ao 
andamento completo, até üntão aqui praticado. Por forca. 
n,1·~nio dessa!:: func~Jões que eu àqui ex~rco, com muita honra, 
eml:..orn, mas sempre a4uem do seu devido desempenho (mio 
qpoiodus), eu procuraria, por um dever ae cortezia para com 
f.odo~ mo: meus il lustres colegas, e na medida das minhas for
(j::'lí', 6entro do tP-mpo que para isso me fosse dado, ser o pri.• 
mcirc a trazer ú Camara, .para seu immediato conhecimento .. 

. nqunt!a.:; jnformaoões que, de tal fórroa, pudessem sei· de 
JJ1'<1mpto prestatlas, o que tamhem importaria no cum.pri
nw:• l.o <ln llm düVt'l' de siluacionisla, que reconhece conscienti;-
nwnto a maneira eorrecfa e pondera.:'la pela qual se exercf'!I <1 
,.;111·n~ma a<lministrfü;fi.o da Republica, e que. portanto, n11<ln 
ir m :1 oecu llar aos olhos indagadore: do Poder Legislativo. 

Casos ha. Sr .. Presiofinte, em que, por essa fórma, o learl.e•• 
ria rnuioda, trazendo immediatamente, a requerimento de 
qualqmr dog Srs. Deptlwdos. as informaQões por ellc pedidas, 
a Samt1rn tamh!'m podeI":'.i de plano deliberar, com outros elc
rne11U1:,: para formar opinião. 
· A~sim. pni::-, o meu pensamento é o de absoiut~lealda.cte, 
dt~ i~Pn.· plr~tri •:oi•rpcc·rio nn mnnn ira dP desempenhar ·esses de-· 

. (" i Este discurso não foi revisto pelo -orador. 
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SESSÃO EM iG DE .JTJNHO I>E 1920 

''l't'es de leúdcr da maioria, ~ não o de tolher, do qualqnei.' 
mc<io, o exercicio <la lhre critica, que, sou o primeiro a pro
clamar~ c.:1hc ::i. qualquer dos Srs. Deputados, e é un1a das 
mais salutare~ medidas para a boa marcha dos negocios c!n. 
r:aÇ.o. Quando' por qualquer circumstancia não me se.ia dado. 
por deficiencia de mintías forças, ou porque a matcria cicja 
(le natureza mais complexa ou difficil, não me seja dado t:-a
zer •1.s informações ao conhecimento da Gamara, é hem de ver 
que eu serei o primeiro a pedir, dando-lhe desde logo meu 

1 
\ •Ae, ti. approvação do requerimento i:espectivo. 

· No caso concreto, pensei, na auscncia do meu . iUui:;tro 
<:<.'licsa, que S. Ex., i.cr,do pedido iníormaoõcs sobre aquillo 
q11e o Governo conhncitt a respeito do Manoel de Carvalho. 
sc·g~mdo o processo para a sua deportação como anarchista ... 

o SR. i\ÍAUnICIO DE LACERDA - Como estrangeiro. A. Ie: ó 
·:l•~ c-xpulsão ele <istra11geiros. · · 

O Sn. CARLOS DE CAMPOS - . •• como estrangeiro anar
cltista. Mas dizia eu que trazendo estas informações. coro o 
!.~~tr.munho de as ter colhido no proprio processo do expulsão, 

.p<msav~ qu(\ S. Ex. com ellas se satisfizesse. 
De outro lado, :fni o primeiro a dec!arar tnmbem, na or.-

1'].uc>na oração que aqui produzi a esse resp·eif,o, que si S. E::i:. 
visava conhcct-r si outro~" documentos além desses existiam. 
nos 8t1.tos, para verificar· si realmente se tratava. de um es
t.r:mgciro, eu podia affirmar que nú.o, sendo cert.o, ainda, qu<~ 
1"1 i.•ruprió expulsando, cm confissãó por ellc a.ssignada, •.lt>
r.larot\ formalqumte, desde logo, que era porluguez; e amu·
(:hi~ki, filiado a um centro operario, cujas ordens violentas do 
<fostru5cão, quaeSQuer que fossem,. seriam :po\' ollc postas em 
pr:iti<'a, como fo_rnm, em as$alto por elle promovido contra nrn. 
trern da Mogyana . · 

O Sn. · 1\füURJCio DE J ... \CIIBD . .\ - Não entro nesf.a quest::io 
ri<? m,~-1·iti.$, mas si o fiz.scse muiC.a cousa seria descoberta. 

~ . 

.(} SR. CARLOS DE CAMt>os - Agora noto que s. Ex. tr:i.z 
au t:onllocimeuto da Camara., pa1·a ser t.r~nsmitt.ida. ao Governo. 
:11T•a slrie de docmmantos. afim de Mmonstrar Q1te esse e.;.
pulsanào não·~ estrangeiro, ma~ bi1asil~ít·o, t1or và1·íos Litulos . 
.E"-ta mesma circumstancia esl<í 1n-evi~la na. minha · pequsn:l. 
w·a~:ão . . p:orque cu disse que no caso de 8P. t.ratar de no.vos ã:;
<:l\mr·nt.os de defesa jii era dos estylo~ da Suprema Admini:;:
f rn1.;lio' ria .Rcpubl ica recebP:l-os e estudai -os, p.'.lt'a que, no 
r. .1~<' do ;:wt.o dever ser modHicado. poder o Governo rnzel-o. 
'ií' tn que. nntN; de tudo. o seu crHerio! (· o <la justica. 

1\'ào vÕnhO, pois, COff1 estas palavras, tWgar a 'U.rgencin, r)n 
quH se truta; ao contrario, aconselharei quo se a .approvr.:. 
p1:-.rq1:ic se trata de juntar ao processo 11ovos documentos, rtu r: 
poclr.ráo tra;r;cr nova solução ao caso nJ11í8 a :;na. devida apr•.' ·· 
rim.:ão. (Muito 1wm.: mH.ito IJem). 
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. Approva<lo o referido requerimento de urgencia âo Sr . 
Mauricio de IJacerda. 

O Sr. Presidente - Em conscquencia do voto da Gamara. 
'\'011 submct.tcr :'t votfü;ão o s•~f!"uin te requerimento offerecido 
I?a · Sf.'Ssão de :28 de junho pelo SL· . l\fal\ri!~io de Lacerda: 

.i:R~quciro que, pelo intcrmcdio da Mesa o Governo in
forme r.om urg-r~nt\i::t, quaes •)5 termos da portaria de expul
~ii o, depoimentos e demais p(•ç.as do inquerito policial feito 
·<:ord .. ra J\fano 0l Lopes de Carvalho, expulso como estrangeiro, 
qt1ando 1·r·sidindo ha ~-1 annos no paiz, pae de sete filhos, to
dos brasileiros, avõ de outros brasileiros, proprietario de bens 
31 n paiz; estava garantido assim como um verdadeiro concida
tJiio nos">n .. tanto qu0 :foi ali st.n.do clcH.or, da odiosa medida 
•1 1H~ lhe foi applir.ada por. simples altitude grevista na Mo
µyana:.. 

O Sr . Mauricio de I.acerda '( • ) '(r1~la onlem.) - Sr . P rc
!'-idenf.<\ ú vi~ta. das dor.fora...:.ões do disno leader da maiOria, 
~nbrn o (:riterio da admini ;; trução publica, relativamente á C$-
11cciP q1rn nós ambos acabamos de cnr:arar, nenhuma dnvida 
i1.·nho dr~ nuo a ininst.iça s(•ia reparada , 'honl'ando a palavra 
p11ltli1·rtmPHl.r. onvidn díl 8. Ex ., rrnst.e recinto. 

Ne;:;tas condícões. o mrn:t r<':riuorinrnnto. tc-mcfo perdido o 
:':<'11 ob.ic,cl.ivn_ vi~to como .iá produz as informações quo rl'\pu!o 
C'::lbn.os P. dí!!' is-ivas, nn causa, no1:0 a V. Ex. Qac consulte a 
Ca.o:a sohrc' si rnni'ir>ntr. na r<'tir.ada dn mesmo requP.rime>nl.o, 
i:,qhrf'( nrlo qliando eII<> log-r6n eh parto do honrado leodm· a ex-
1'1 k:u,:io 1iin da,ra, rclat.iva :'i sua fórm:i. rle encarm~ os pedido~ 
•ln i11fe1·mncõ1•s. ouw at.é .mP parr.c<' melhor do flllC a nntlg-n , 
porm1n niín ~,; ello approvn. o T'Nrtteritnnnto. como até dá, Tle~
~nn lnH'IÜí'. as informaç.õt"R. A ssim , üS reou~rimen!.os ainda 
i.N·ni o 1rn'1·i1n admiravr.l rl~ nrov0car a vinda á tribuna de 
1i!t' hrill1anl.1~ orn.rlnr, quant.r.1 rlP.di0ado parlamentar, para ex
pcnclr•r a~ snas idc!as a rcspeH.o do as<>.umnt.o . 

Cnm i n hamos. pÓrl.anto, <'m lo~ar do para nf.raz. Hm 
pntw•1 nnra (],"nntr>. · 

F1~lir·. i10 n h011rado lrmrlm· (la mai0r·ie"t. niío nnln. sua mu
cl:rnPn. mns D!'la inl.<:lrpr<:>far!'io r.onl.rar·ia. ú <rnP. f:mtos clo~ios 
i·,'cni11'11 da impr0n ,;;n "' qun S. Ex. cleitou por terrn. 

O ~11. f'...\JtT.n~ n1.; C.-\J\lPOS - O rl'g-imen da puhli r., i<!a1l<' 
r/cv,-.. ~t'I' urna \ 1•1·1lac.1r>. . 

O ~r:. )\f\lllll(:!•' P'~ LAr.imn.\ ·· - Niio clissn q'nf\ R. Ex:. fo~ 
1•]1:"1. mnd:1dn. mnR ~- Ex . tnii<lnn. f'<•m n1if"! n qni7í'S""· o nrL 
f .. 1·i11 .ln:.: '-' •'fl" :-innhn.:.:í<:fa~:. n f'nni " (f\lf\ R. }í;x .. dP Drmnl.a(JO 
r· r, 11111 1•11 _ 11,1.· •11 11 :1 7,, ,, ,,,~1· ih l n:l 'iri1•ia. ri l1"• 1n"' iorn n1'~ n anpln11-
di1•:•rn r·•'1 !n1f,," :1<> <>11f' t: ori ,-..nfn r.<'it'c: . AR. 'P.-v. <~1w.1>.P1l P11 "nn1n 
:111 ~1· . l~:1 i J,.1 • i 11 :1l:11•:1dn rfl T' n rn 'Vftf1) f11lf' n1ío rMr;; p fnmhon1 
:u· rl r~11 f.• 'm1'nl 1• i1 ,. r1•11cl ir!n soh1·1· a <l<• f--. ig11aldad1.~ 1la.~ rw:ns . 
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SESS.i\O EM 16 DE JUNHO llE 192Q S79 

Houvo jornaes que applaudiram n desigualdade das r:l
~as, para app!audir o vot.o do Sr; Epitacio. Quando veiu a rf'
dificacão, Hearam os applausos e os ;jornnes, com elles, en
fiados_ 

EspP.ro. pela leHnra dos mesmos. ver qual a opinião. re
lativamenle ao ctiterio libernl do honrado Dep11tado por São 
Paulo. 

O Sn. CAnLos DE CA:;-.rí'os - .FnlizmentP. a imprensa do 
pniz iamb~m '~ liberal. (Jluif.o bem.: m1tito bem_) 

Consu!tada, a Camara concf'<lP a 1'nlirada do reff'rido r .. :
querimen lo do Sr_ .!\fam'icio de J .. acP.rda_ 

O Sr. Pedro Corrêa (pela ordem) l'nquN· a nommu:ão de 
dous membros para a Commü=:são de fiodacção. qnn se acha 
desfalcada. com u. ausencin. dos 8r:-;. l\lonteirn de Souza e 
Flores da Cunlrn _ 

O Sr. P:residente - NornP.io os Srs. Dorval Porto e Eva
J·isto do Amaral: T~ara substil.uirmn. na C.ommissão de Be
cae1:Eio, aos Srs. I\.fonteiL'O i.lo Som:a e Flore~ cl·a Cunha. 

Vou f:iubnwll rw a votos o scguintn 

H EQli F.Il LM EN'IYl 

-:i:Da Commissãn tle Consti Lui(:ão n .1 ust i•;a, pnrlindo pn.ra 
sor ouvi{la. a Comrnissão dfl LPgisla~ão Social sobri:i o pro
jecto do Sr. ])pn·utado Paulo dn Frontin, aholirido as (]i,,.
Linccucs nntrc os nmpre:$lldo~ foc!Peaf'H n o:-; operat'iQs, jo1·11::i
lniros, <liaristas o m1•nsalistu::i da União.» 

· _l\pprovado _ 

O Sr_ Presidente - Pn~sa-sc 1ts volaçú~s conslanie~ <:la 
ordem do dia. 

O S.r. Carlos de Campos (r;ala ordr:m) requer e obtom 
J)referencia. na votação para o pro,ject.o n. 28, de rn:.rn. 

Votação do riro,iccto n. 28, d<"' 1920. consid~rando valido 
r: legnl 11 rt·!ecrnhceirnent.o <ln poderrs dos Srs. Nl~sl.or Gomc's 
11 Jofio d<• Dous Rodrigues NotLo. como Prosidenle t~ Vicn~ 
.PrPsi clnnf.1\ ,i·r.s1Jm~Livarnen t.o, <Jo :l:i::-;l.aLlu do E~pi rilo Sn11to: t.:om 
:?:-: declarn\;Õps dn vol.o dos Ar~ .. Tnsc• Hart'<"'lo e~ V1•1·\s~imo do 
~lPlln (!3" di~cllSSÜO). 

O Sr. Fl'ederico Borges ( ·) (pela ordem) ·- SL'. P1·1~f;i
t: 1~uLo, poní:ioi som1irn quo n::;:;;a. mndicla irnport.antit;:iíma n ik 
~1·uvo$ eonBe(Jul:tleias para o rngirnPn 1\rtl qU<~ viv1~mos, ti
<·(.':-;so lurgu n amfll::t dis1n1ssão nu :wio da Camui·a dos Dc•pu-
1.atlo~. 

{.) Esl-0 discurso ·niío foi l'CV is lo pelo orador. 
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Vi, porém, Sr. Presidente, que interesses sem duvida de 
ordem superior e conveníencias da alta politica determinaram 
um processo summarissimo para a app-rovação deste proje
cto. Eu ainda aguardei que se realizasse a minha esperança 
-Oc procedermos á votação do presente projecto em segunda 
discussão nominalmente, ,para que ficasse accentuada devida
mente a. responsabilidade dos dignos ,representantes d·a Nação. 

0 SI\. 1\fAURlCIO DE . LACERDA - °B' requerer. 
10 ' SR. FREDERICO BORGES - Mas, Sr. Presidente, attcn

den<lo a· esta circumstancia e acatando· esses interesses de 
ordem superior e essàs convenieneias de alta política, contra 
::l.s quaes . não me revolto, acatando, pois, essas razões, eu, en
i r·etanto, com . os meus amigos, companheiros de representação 
do Estado do Ceará. e do partido que alli vive sob a bandeir3. 
de Partido Reputilicano Conser.vador Cearense, venho pedir a 
V. Ex. que faca inserir na acta dos nossos trabalhos a se-
~uinte declaração de \'1Q\to. (Lê.) . ' 

Tenho <líto. (Muito bem; muito bem-. ) 

Vem ft Me>sa e é lida :t seguinte 

OECI.ARAÇÃO OE VOTO 

Declur:uncs. que vota.mos contra o projecto n. 28 deste 
:rnno, da Commi~são de Constituição e .Tustica. Concedida prc
fN·encin. para o voto vencido do Sr. DeJ.>utado José Barreto. 
mf~mbro <la mesma Commissão, ter-ihe-1amcs dado o nosso 
apoio, afim _dé que o reconhecimento do Presidente eleito pelo 
Estado do Espírito Santo fosse felto pelo poder competente ~ 
com as formaJidadés legaes. . 

Sala dns sessões. 16 de junho. de 1920. - Tliomaz Cn.-
1~alconti. - Jf01•inho de Andrade. - Vicente Saboya. -
B01·ges. 

O Sr. Ma uricio de Lacerda: (pela ordem) - Sr • Prcsi
·dnnt.e. o honrado Deputado pelo Ceará estabeleceu uma pre
miss::i dn c11ja conclusão se usquivou. S. Ex. referindo-se a 
nltas razõ11s de umo. altissima politica . que não sei om que 
regiões .011 paramos elle colloca, fallou ·que seria muito d~ 
dP.~Pja1· que a vota~;ão de semelhante projecto se fizesse polo 
processo nominal. a.fim de que cada um dos Srs. Deputados 
n~snmis!:in a 1·11sponsabilidade do sou voto. · 

Depois llt' a!'lsim dizer, era r.laro que nós esperassomos n 
rct]Ut~l'imrnto d0 vot.acão nominal. Mas S. Ex. fazendo·-se df! 
bom rnpai com a15 altissimas regiões cu.ios intuitos não quii. 
<H~cut.ir u com as baixissímns regiões da Camara Baixa (risos), 
a que me 1·efii ·o, rujas intenções não quiz pre!lcrut.ar e respon
sa.bílidadr.s 1fofinir. não requereu votacão n.cminal. Poderia 
pedil-a. ~r. President~. sobretudo para deixar a bancada do 
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J.:.:spil'ito Santo á vm1tade. Desde hontem noto que ella se eu
c:onh·a contrafeita em tomar o balandráo nessa procissão. 

Mas hontem houve expressamente neste recanto um 
t:resto timorato, rubido e en.cantadcramente acanha.do da parte 
tio honrado Deputado pelo Espirita Santo que, accordando do 
let.hargo politico da sua bancada, scí depois de sel' votada a 
urgencia para a immediata discussão e votação do parecer 
.:;obre o caso do Espirito Santo, pretendeu adiar aquillo que 
elle ach!lra inadiavel. E hoje, quando na terceira discussão 
pcderia renovar o seu r.equer1mento acerca da publicação dos 
docmmmtos que S. Ex. julga indispensaveis para se fazer, 
x~esta hora, do projecto uma idéa geral sobre o que nelle se 
conté)ll, s~ Ex. que se encontra neste recinto, não se inscre
\'eu, não fallou, nem requereu a celebre votação nominal a 
que e honrado Deputado pelo Ceará se referiu ou tampouco 
fez girar uma das pás do moinho, contra a qual não quiz 
quixotescamente investir o honrado .. Deputado. pelo Espirito 
Santo. 

Sr. Presidenle, nesse caso do Espirito Santo, que vae 
passar á histeria como o mais aligeirado de todos, abreviado 
por um processo de votação inteiramente novo, que· o honrado 
Deputado pelo Ceará procurou definir como partindo das al-
1.issimas regiões da pclitica, sem qu&er dizet' quaes sejam 
ellas. . . -

O SR. CoSTA REGO - Cujos intuitos não quiz discutir ..• 
o SR. MAURIClO DE LACEJ;'lDA - •.• poderia pedir se faça a 

votação pelo procesos nominal. '~ 
Acred~to que a ausencia do ·$r. Ubaldo Ramalheté, Depu-

1.ado que guarda a fidelidade a um partido em luta, não· seja 
proposital, como tambe..'.lll acredito que não seja proposital a 
prBsença do Sr. Deputado Aguirre, mas iguahnentc invo
luntal'.ia. 

Nessas condições, proseguindo nestes aspncl os que eha.
marei no assumpto verdadeiras pinturas paysngistas do caso 
constHucfonal, tenho de ver por onde pastam os gados dos 
dous partidos. . , . 

Neste caso é~ sabido que a bancudn do Espirito Sanlo so 
dividiu: do um lado, ficou o llourado Deputado Sr. Heitox• de 
Souza uom o Deputado Monjnt·dhn, f.l do outro, o Sr. Aguirre 
com o t:;r. Deputado Ubaldo Ramalhete. 

Do pendão jcronymista, e- unico soldado pel'dido nest.c 
1'8<.mmpado da politica federal. li, por ora, o Sr. Deputa.elo 
Agufrre. 

Sert'1 po8sivel que o honrado Depulado assista subir. 5. 
Jo0cn, .iá r.om a alva do ecndemnado, o seu chefe de partido 
:-;mn siquer derramar umn. !agl'ima . mal _sustida, tremula, 
crvstalina. de saudade pohtwn ? Po1!' entao chega-se a essa. 
exoeuçüo summal'ia de um chefe que, ainda hn tres annos, 
wmceu o J>r'·~sidentc ·da. Republica, S1'. Wenceslau Braz. bateu 
as hos~es federaes inteiras, contou ao seu lado com os Estados 
de s. Paulc1 e Mh~as Geraes, e com os demais, e, de repente, 
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tudo .i:;c transformou <..: o ::;olo lhe faltou debaixo doi:; pés,. e 
PSL1~ político não tem a vo"' cto.s Deputados, dos mesmo que ellc 
dcgcu em vi:rtudc da crise ccnstilucional que venceu, para 
<;horal'-llrn a ·amarga desgraça '! 

!lualmeníe, a poliUca, quando c;hega e desce a essas con
tliçõcs, pôe muito em prova o uaract.er dos homens, e é, in
felizmcntf', no rcgirnen que estou seguindo, do quanto peor 
melhor, qut~ <lou n meu voto favoravel a tudo quanto seja 
,illsLanrnntu es_carnar, lla .silua(;ão polit.ica cm que nos acha
mos, seus gravissimos defeitos contra a vida. nacional. 

Felicil.o á Nação por ter posto este caso de intervencão 
vo;; Lermos <.>m que o collocou na situação em que está. Fica, 
rnuís uma vez, definido que, ho rcgimen em que vivemos, a 
ConsLit.uioão é escripta, mas escripta em lettra morta. Vale 
1' tine resolvem as forças politicas. Mas, quaes são ellas? Até 
-ha pouco, resolvia o Presidente da ·Republica com a autori
dade <.lc um SBnhor de barai.}o e cutello sobre a successão dos 
E:.,:tados. Viml1s mesmo; no tempo do Sr. Affonso Penna, um 
simples cartão de visílas reconhecer um Presidente de Es
tado. Passaram oS tempos e o mesmo Presidente que sup
plan~ara as olyga.rchias do norte, apoiado nas linhas de tiro, 
as derrubava. nos Estados, inclusive no de S. Ex., ora 
JH'eoceupuclo com u vcroade constit.ucional, com as tropas fa
miLicas do pudrn do·· .loaz:eiro e com o clericalismo do cura 
Sanla Ci•nz:, nu Estado onde canta a jandaia, no Estado do!-:i 
vc:1·dcs mw·es bra1Jios. 

D1~pois u crise da successão contrapoz ao Sr. HÚmes da 
Fon~eea~-as :!'orças organizada!'; nos Estados, e cu me recordo 
de qnC', qn~ndo f'iel ás tr~diqõcs que .sempre me inspiram os 
casos pohtiCDs do honrado ex-Senador Sr. Nilo Pecanha.. re
cusei votar no accôrdo de que se originou a êandidatura do 
:-::1·. Vilence.-:iau Braz. · 

o Sn. Co~TA REGO - Já está s.cnador o Si< Nilo? 
. O Sf1. 1\favrüc10 DF.:LACEBDA - Vou responder ao aparle. 
<;nr~lnwnte, as damas bem educadas não costumam respondor 
:ls ~i·os~cria.s tios almofadinhns; mil~ algumas ha que, quando 
0Jfendido~ os uusontcs, não a.s deixam sem resposta. 

Eu <lí~se ex-Scnadm'. A~ora, quanto ::i jú. estar Senador, 
não é iwnhum gabo nem elogio para quem .iá o foi por diver
~as _vczPs,. e alé ProsichmtP. de Estado e da Republica, com 
~tp~iw ,do ,JGl'unl e da vennu do nobre Deputado e do seu pro
pr10 fi.sl.ado. 

Diz ia 1.·1 r fllli!, i'ican<lu fiel ;í. tradif;üo do honrado ex-Se
nador Sr. Nilo Pe(:.anha, não podia n.cornpa11har u fórma de 
l'seolha do 81'. Wr.nceslau Braz. Mas, então predisse o que 
~o Psl:í 11~~8n ud11. 'Foi mn 1 !H3. ' 

Diss.e 11110 a succnssão presidencial não seria mais feita 
f<.>_ln Pt'esidenlP. <lu Rqpublica, mas, em compensaçtio, seria 
fo~ta pelo~ <~ovcm1adores dos Estados e que, ·si era temivel 
a mflucnc1a do poder feder-ai para ~ escolha de seu succossor, 



C~ara dOS Oepltados- lmi:resso em 22/D5/2015 14'39 - Página 29 cE 61 

:->E:3sXo EJ.\J. -ili Dl:: J U!SHO !DE 19::!0 383 

n rim de qÚe não se pel'pclrn\:;~•>. o poder· em pessoa de sua es-
1 irna pessoal, 11ão men:)::; lPmoru.-;:.i seria para a vida da E:13-
dcrat~ão a rcpal'tiçãu do pocfor" que o l'residentc da. Republica 
u lé cnliio concentrava Ha~ mãos de 3 1 governadores~ 

g J)Ol'l}Ue:> 

Po1·q11e os :! 1 1. ;nv1•e11ad·ot· 1~:-::, caJa um de pel' si, seriam 
faialtrumk, d1~vldo .!Í rn·i,;a 11iza1~ão de sua. força polilit~a, candi-· 
Ja.lo8 em vidu, e dah i luda a .orientação ·da polilica e3ladoal 
~:e foz1~ r no 1.1rm;upposlu de (1ue um dollcs dcvel'ia. vir a :>Ut:üC
i.for o t:lwfo ecnlral. 

O rcsullai:lo foi n. i10IiLica fodoral lomnr carucler insW.ve!. 
sinüo t..mnn!l.uario, cuL que ainda s1~ crwonLt·a e em qno aindu. 
::;11 erwonlr ai·ii dul'auLe m11ito tempo. 

(~trnnl.1) a c~scs ractc>s, ('ll a:::signafava., em U'J13, hcn i 
J.islanl.e de sua vel'il'i ca<;ão, que-, longe de ser um mal, havia 

- de produzir JJendicdo lem1:iorai'io. qu~ seria justamente pre-
1iarar cada. um do::; gTu1ir.1:> nos Eslado::> para. poder plei Lcar, 
com 1;1~1"1 a autonomia tfo vontade e ieerta orga-nizaçã.o propr ::i. 
pelos intrJ'C."S::;c::; ori;;inal'io~ fia politica que representavam. 

Quanto (~ p ermanen.cia. tornaria muilo diseutivel es~a 
q tilida<.le e essa. pcrpetu·ai:ão ::se torna.ria, sinão pefor, · mu if o 
mai!:!. dcl.t~stavcl do qu1~ a d-o !'residente da H.epublica influir 
solJre a sua succcssão . 

. \lé então os casos i~sladoaes 8C resolviam pelo Presidente 
da. Republica. l•~ra no <.:a ~.lcl~ l}Ue se dava. a ul tima palavra. 
porque a sucessão se travava em torno de seu palacio. De 
ent:"in para d1~:.mlc oa easos f,Qdos, inclusive a composieão das 
cu.!:las do Con;;rcs~n de~t.l.c que a::;sumêm um ;caracler politico 
.st\ dnslor,am IJara os 21 palado::; <lc Governos do Brasil . P~r:~ 
o::; ~1 '? '.Calvc:t. . . l'al'U os i1al.acio:s de Governos. sempre. 

O 8n.. PRESIDEN'rn - Advirto ao nobre Deputado que não 
lm rnu.teria cm di::;cussão. 

O Sn. MAURH.:10 · m:; L.\GEHDA - . Vou levantar aiuda uma 
questão de ordem. 

Dn.hi. Sr. Presidente, ualuralri1en l~. os políticos estadoues 
ficat·1~m int.cre~sud-0s, nos K-3taclos. que maior forca podiam L'r
.;;1wizar vara tlispul.ar ·a succ(~ssão 1rn soluçfio dns cu.:;os d.os 
J>eqnc no::; Estado::;. qun <lcviam 1'.ormar ~ rabadilha dos ·~eu,; 
·pa1·(.i1fof;. De enlão r1or· dflanf.c. assignalarei que a fcdera~~f.i.o 
hra"1.ikÍl'a :;e• drwide em Esludos aul(lnomos e l!~::;tado::; vassalo~ 
11 ntc.! l•:i;;La,do:> vava::;salos, porque dopcndem c!iréclamcnle ·de 
ou t t'<JS vassalos. 

:\ão hn mais, por as~im dizer, 1.1mn. rc1·li1 i;;unldad~ desc
·iavd. Nifo soi si o~ rcl'ormisLas da Coll::;tituicão Federal esUí.•.1 
'atinando l>Pm c m que o:;sa phasc de transi~ão, esgotando o:-> 
i-1m:-:: beneficios, ir(i tlar rrnrilo maiores maleficios do l1UC aquel- . 

· Jr•» que se suppõo venha pr'óvocar, e si não será preferivc! 
alterar o Pacto Fundamental, de modo que o::; Ji~stados se en
contr'em em í~'Ualdadc politiea, afim d(\ evitar a preeminen<•ÜJ, 
de uns sobre outros, do tal forro.a que no fim nã.o paBso a Fe-. 

\ 
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deraçãu úe. apeua:::, um d<~cimo da3 -circumscripçõ'es que a 
deve~n compor . 

o SR. NICANO.H 1'ASC1MENTO - .Foi a t.heoria susLentaua 
pelo Dr. Epitacio Pessoa na Constit~nte. 

. . o Sn. .i'tL\URICIO DE LACERDA ~ Ia ch~gar lá.. 

o Sll. NIC:\NUR NASCIMEN'l'ú. - Ha um discurso notavel 
d·~ S. Ex. comb•atendo Minas. 

O SR. .MAUR1c10 DE LACERDA - Diante de3se phenomenu. 
;-)r. Presidente, só resta aos politicos como nós colher os as
pecl@,s g-eraes, que, acredito. era o que desejava o Deputad:1 
Aguirre, quando fallou em formar idéas geraes sobre o caso 
cio E~piritQ Santo. • 

Relativamente, porém, aos a·;,pcctos particulares da ques
tão, t2nho sobre a intervenção, quando sujeita ao Congresso . 
Naeional, um modo de Ye1· talvez inteiramente pessoal. En
tendo que .o Congrel3so. func-cíonando como tribunal político. 
der.ide em cada especie, segundo. o criterio . do momento. Sí 
bem que guardada a fidelidade ás doutrinas, é certo que cada 
um desses casos envolVe circumstancias que só a.. apreciação 
desse poder . politfoo é ,capaz de aquilatar. Não ~e entregam 
no .Judiciario todos esses easos porque aquelle poder applica
l'ia. a lei ·coro uma rigidez tal que, . em· logar de pro:d1.1.zir re
medio para a .communidade, teria que. determinar forçosa ... 
mente maior convulsão. • 
. o SR. NICA.i"loa NASCIMEN"TO - Creia V. Ex. c1ue o Judi-

e· brio tambem se adapta. . 
O SH. MAun1c10 DE L'ACERDA ..__.. Prosig.o no -raciocinio: . o 

i.l'ibunal pOlitico que é o , Congresso Naciona-1, · verificada em 
. mn Estado urna conflagração politica. está na altura de, apr.,, .. 
('.ian<lo us circurnstancias, deéret'ar ·para ~sse 1caso uma. lei 
Pspccial (1ue reja a especie. Incontestavelmente, a -vantagem 
<l!l submetter os casos politicos ao Congresso, está em que este 
peide tomar conhecimento dos imponderaveis, tão violenta-
mente manifesta·dos na decisão do assumpto. . 

Oahi, porém. a dese?,er até a escola intervencionista·, qu~ 
v<w vrocurando se basear no espírito do direito constitucio-
11al an~cnlino, para introduzil-o em o nosso, que é de todo 
cm tod~ 1Jiversl1. cu me distancio enormemente. 

Enl.nndo q11.e. no caw do Espirito. Santo, constitucional
ment"' tomado, qualquer solucão seria feliz, desde que se pu
desse banir das posicões politicas o ccnde Jeronymo Mon
f.cil'o, po1·qtw cstP é um symbolo da ausoncia de esc·rupulo. 
da falla de dignidade politica, da carencia de qualquer moral. 

Nesta ~ con<!i<;.ões, sou bastante insuspeito para dizer que. 
· 11nt.rdant.o, não avoianclo a trahicão parlídaria, e não podendo 
mn~mo ahi $abet· quem trahiu ao ·outro entre os dous ir
mãos,' não cnlrandO", po1·tanto, nessas indagões. sou bastante 
insuspeito, l'Hpíto; })ara dizer que no ca~o do Espirita Santo, 
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a fórrna. aberrante porque aquellc Estado se collocou em face 
dos term08 constitucionael:i neste momento, provocou, µr·üne iro 
do Podei· Executivo, e depois do Pode!' Iiegislativo, uma l'f'
">olução absolutamente anomala. O Poder Executivo interveio 
no Estado do Espitito Santo, de a.ccórclo com um numero da 
C0ni:;tit11icão que não lhe dava poderes para executar a in
tervenção e.x-of{icio. Periclitante a :.tórma 'l"epublicana fe
derativa, o Sr . Presidente da Republica, com o Con~,..resso em 
sessão. não . podia lf\r realizado qualquer acto. néin mP~mo 
prP.paratorio, de in lervencão oaquelle Estado. Realizou-o e 
o parecer do Sr. Mello Franco, que .ó doi:; mais cuidadosos no 
sentido de che~ar a um resultado nesi-;a jntrincada questão 
conE-:titucioanl, deixou felizmente de pari.~ o. acto do Sr. Pre
sidente da Republica, não o approvand<i. E' isso que quero 
salientar, que o acto do Sr. Presid~nte da Republica, inter
vindo no Espírito Santo, não é approvado nelo parecer. O 
digno Relàtor dá as razões pela!'! qu.aes oesloca a intervenção 
de um para outto numero do art. 6º . 

Respeitú, não discuto, mesmo porqu~ o momento da dis
cussão é passaeo. Desejo, em toco o caso, accentuar esse 
ponto import.anlissímc - qu~ o acto de Sr. Presidente da 
Republica não é approvai:Jo. Não sendo approvado expressa
mrmte, segue-se que tacitamente é reprovado ou desappro
vado. 

Nessas condit;:ões, o Sr ~ Presidente da Republica só não 
é inscripto no crime de responsabilidade côn$titucional, por- . 
que apresenta ju~Uficat1vas como as dr. sua mensaS?P,m, ce y 

que a sitt~acão material era de tal sort-i que, si S. Ex. não 
r<.'alizasse \imil iDtMven.c.:ão de facto, se daria grave conflicto 

. e talvez a guerra civil dentro do Estado do Espírito Santo. 
Isso póde ser, Sr . PrP.sidenle, o quei se chama em di

reito, para a legitima defesa, uma justificativa que apaga a 
culpa, mas não apaga o crime. 

Esse ponto E>ra preciso que ficasse aocentuado. 
Agora, vamos ao sesundo: a intervencão do legislativo 

nn..i actos peculiares á soberania do Congresso Legislativo 
l::sp ir i to-sa n tnnse ; 

-<: honrado Doputado pOl' Minas CTerMs, que passou sob:-e 
o •·aso de responsabilidade do Prc::idPnto dn. Republica, •;iue 
al1áE se confessa no acto da intf'rvcnr:ão in~ompetente paro 
-1·r:iliza!--a f' quasi se desculpa de a. e5tar fazendo, · apresen
tando essa justificativa de _caracter material: o honrado Depu .. 
tndo, tr.eontroodn-se deante de uma. 1:ssembiéa bipartida, qun 
não chegava a r 1:;.. . tado e não ohegat·i~ jamais si ross~ dad:l. a 
uui c.l.' solucão conbdtucional, que S<'ria o Governo garantir no 
8Cl.4 funccionamento, as duas fracções da. mt~sma as~ernblén, até 
quo ronsrguissem o r P,conhecim.-nto vet·dadeiro de um praqi
dPnt.E l'ffrct.ivo, i> nunco P"'ln presnm rci'io - ~irnplf>s p re
si.m1 ·<.:i'io - d1-1 quP- não iam r-heg-nr a re$t.11!adn algum. ~11rr·r·ir 
o ! rrcnhPC~ímeuto pelas Ca.maras estaduaes com o n~aliza,l.J. 

o.- Yel. !J: ~ 
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pelo Congresso Nacional, adduz, no ·-parecer,- com muito firilhc, 
i1ma. serie de razões tendentes a demonstrar a legitimidade <le 
um do.s reconhecimentos. 

Tcda essa demonstracão, porém, é para concluir com a 
receiosa. formula do projecto. 

. Re.conhece ? Não: approva o reconbeciinento, cúJa legali
dade o parecer procurou demonstrar. Quér dizer - o P,!'o
prio donf,>Tesso Nacional não affirmar que é elle . quem . !'C
conhece o Presidente dn. Estado do Espirito Santo. Essa 
formula conciliatoriá entre as difiiouldad·es inateriaes do cuSb 
e as doutrinarias, o honrado Deputado encoutrou, dizendo Q:'.lc 
é vaiído e legal o reconhecimento do 'Candidato A pela· a.Ssem
bléa tal. 

· E' valido o recônhecímento.; porf4l,hto, nessa pá.rte o dig_no 
Relator enfrentou, talvez, a d'ifficuldade càpital do assutni_1to, 
que era dar urp.a decisão dentro delle, sem entrar nos poderes 
scberanos da Assembléa Legislativa Espirito-santense. 

touvo até certo ponte, aquelles que entendem que o caso 
Jo Espírito Santo é dos que não .podem nem devem merecer 
·u:.::m estadia longa nesta Casa. Não ha duvida alguma, q-ue, 
mais do que a ordem material, mais ao que a ordem juridica 
dentro desse Estado, a sua situaÇão de devedor ~xteriio, quasi 
ii:J.solvavel... · 

o SR~ HEITOR DE SOU?.A - Não apoiado. 
o SR. MATJRICJO DE LACERDA - • •• determiila. que cuide

mos com certo criterio dà e.ltissiina política, como disse o nv..:. 
brci Deputado pelo Ceará. pára evitar qué, nas nossas quiziUas 
inte:rI?as, nas nossás q~v~rg~hcias cônstWJ.ci'cfü~es,_ possam.os 
desl.isar, sem que o queiramos, em um e~corregao, para o ter ... 
renc foternacional dos compromissos no e:Xterfor. · 

Delicado como era o assumpto, .é clàro qtie não se devem 
ccri~urar àquelles que não · quueràm protellár a niilrchâ. db 
pr"jecto. 

~eja qnal fôr a solucão, a coragem não consiste .,m 
dPmc.r nr o que propõe o Sr. Mello Frsnco, no sentido de com
bal rl-n. 

. Vim9s que o. bancada do Rio Gran,de, durante algun~ 
dia~ .. vac11Jou º"'! abraçar esse ponto de v1eta, chegou mesmo 
a d1icr que dnr1a voto em separado e o honrado . Deputado 
que aul.rdpou n tmprensa declara~ões nesse sentido, se viu, 
rnnis ltu·cto. inhibido de votar no assumpto; entretanto, o Es
tltdo nnq ~intervencionista, por excellencia, pela palavra do 
seu Pres1de~t1~, consagrou o parecer do Sr. Mello Francct o 
QUC\ro act'cd1tar que só o tivesse oonsagtado porque o sr . 
Mt'lllo l<'ranco, não la.dinamen'é.e, mas muito causiâicamcntc, 
collocou o pro.i ecto nos termos de não supprir · o Congresso 
com o seu o rcconhecimeuto da Assembléa soberana do Es
tado do Espírito ~nnto . 

NesLas condiçõu~. :$!'.'. .Prcsiçlente, i~stamos (lm um dia . de 
marcar· com irndru bi'anca n nossa vidu constituciol,l.al; con-
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•(}.uislamos indubitavelmente gran-des flQrões para a dou
trina. No caso oe intervenção, então póde se dizer ~ue a 
!Constituição, nós todos, a Gamara, o Espirito Santo, a Nação, 
:i Patria e até Deus - estamos todos de parabcns. Nunca 
o Congresso deu Urtlil decisão tão feliz: resguardou os inle 

. resscs externos do Brasil. conservou sua doutrina iuterna, 
as do Uio Grande, S. Paulo e M1nas; harmonizou os interes
ses partidaríos das facções espiritosantenses, con.Ciliou o Sr. 
I·~es.identc Ça. Republica ~om a Constituição, de que é revisio
nista e a nos todos, abr:wados em uma uuanimiôadp commo
vedora, da qual avenas quer discrepar em termos. tão avellu~ 
~a.dos o honrado professor_ de. d!re~lo, o que s~ _póde dizer 
H apenas um desses recuos rnsens1ve1s de uma annzade arru
fada: S. Ex. está votando comucsco, uo fundo ... 

Agora, Sr. Presidente ... 
O SR. F1u;01m.1co BonaÊs - Quero resguardar o futuro. 
o SR. MAU~ICIO DE I,AcERDA - ••• chegado a estf) ponto, 

tcuho um lado meu na quéstão: os operarios do Espiritó 
Santo me telegraphara.m; uns de Cachoeiro do ftap-etnirim, 
pedindo para pleitear pel'o Sr. Nestot 'Gómes, outros de 'V'i
'ét.oria, mais de tresentas assignaturas -=-- pintores, estiva:d'o
res, marcencfr38 - pe!ó Sr. Etiennc Dessatl:ne. 

Vieram contra protestos da propria Victoria. Respondi 
em artigo ligeiro da l<"'otha, mas quero responder do Parla-
fuen~. · · 

Sr. Prcsfdente, tive uma impressã'o desolador·a dos onc
rarios cspiritbsantenses . Isto mostra quanto ·estão ct·e·sabot.í
nados em matería sO'cia.l ~ quantó en 've1•d'a'delra umi.C ca~ 
que i'Mebi de Cachoeiro .do Itapemirlm diz~ndo qu~ o cir
cul'o ()'{)eràrio dâlli s'e dis~!\rera e o s~rviç-0 nâ~ fabricas 
m·a. feito eorn expl{}ràções das mulheres 'é crianças, mulheres 
no regim~n das tarefá;s e das multas ·e crianças, quândo dé
cepados os dedos, escondida~ pela propria policiá pará e-vi
tar a accão competente contra M patrões. 

Alli os opera\·ios long<e de procurárem defend~fr Ol3 seus 
inleressos immodiatos, as sua.s aspirat;õés remofas, estão se 
envolvendo no gallinheiro egpíritosantense entl"o o euipllo e os 
piutainhQs. . . . 

· ...\:proveito, Sr. Presidente, a opportunida.de ruu·a rlir.ei' a 
esses operarios que não se envolvam nas quest.õos politicns, 
que não tomem parte nas lutas das fM~'3os: o SH'l.1 pnpel ·~ do 
8e organiZUl' e não dó iladn. que divid11 o fr11ccioM 1mli~ Qüt.~ 
os inter"esses oleitorace. Hoje acornpnnluun o Kt-. Nestor·. 
amanhã, o conde Jeronymo, depois do n.manh·il um to1•ceko 
candidato. Q quando o dese11volvimnnto natural dn sua. r;ri•o..nd~ 
questão <l1~ .direito e ,iu.stica sociai? 

De sort.o que a.ccoitundo o convite que rüeelJi 1)3.l'U fr n·o 
Estudo do Es11irito Santo irej pregou· aos operaTios a orga.
niiação SYndtc11Hstii. aconselliando n Que se abstenham d,1 
~ntervir . y;iás J~t.as . eleito/ae;~ . ~ue divid~ -as. p~m ~.,.:; 

· ~es ·xo.ns~_rvl).dora? . e ~P IP:Uti!~m~ aue dt~ m; · _ : · ~,,. 
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rias no Brasil onde estão em uma crise que tanto deixa a 
desejar pelas innumeras difficuldades que não puderam 
transpor. · 

, Entro por fim em uma questão de ordem, cuja delica-
deza ouso levantar a V. Ex. ' Não quero- indagar dos intuitos 
do Deputado que nella figura, tão pouco da Mesa. que o obri
gou a figurar nesta questão de ordem, mas é deveras extra
nhavel que na vespera da decisão de um easo político, como 
o do Espirito Santot ~m se dandô uma vaga, como se deu na 
Commissão de Justu;a. tenbaa Mesa nomeado para .preen
cher esta vaga, e, portanto, para julgar como juiz, em uma 
questão eleitoral, um Deputado intimamente ligado a essa 
questão_. 

O preeedente, Sr. Presidente, é dos que merecem ef?S& 
·referencia e ~a. e-x't~~mheza.. · . 

Como se vê do Regimento, em mataria de reéonhecimento 
de poderes, os Deputados não podem vQtar nas Commissões 
que indagam das eleições de seus Estados . 

Em um outro 'artigo, o Regimento, referindo-se aos im
pedimentos dos Deputados em ma.teria de votos especifica 
nas questões que não sejam de reconhecimento de poderes 
desde que trate de causa propria- em que será inhibido de 
votar. , 

Ora, Sr. Presidente, não ha duvida de . que n?,o se res- · 
tringe o direito ~do voto, nem por interpretação extensiva s~ 
póde applicar esse restr1cção; mas é indubitavel, não foi um 
gesto feliz o da Mesa da Ca.mara designando para fun.ccionar- . 
na Commissão, nas vesj>era.s do ~xame de uma questão ·juri
dico-politica, um politico inimigo de um das ·con~endores. 

Nestas oondiÇões, salientados muito pela rama os aspe
ctos geraes, como queria o Sr. Deputado Aguirr~ da questão, 
eu espero que S. Ex. que a conhece em de(alhés em todos.· os 
seus pontos, relativos aos varios incidentes, supra as falhas 
de minha critica. Não possq, porém, deixar de, ao sa.bir da 
tribuna, fazer uma ligeira referencia á intervenção. Aqui se 
tom dito que o Congresso poderia ir ao extremo, fà.zendo ·pro
jecto diverso do do Sr. Mello Franco, de reconhecer o Go
verno, o Presidente daquelle Estado: i º, · porque era unico 
candidato; 2º, porque fôra: eleito e diplomado sem contesta .. 
cão de espeoie alguma; prescindindo-se, portanto, do reconhe
cimento do Congresso Espirito Santense e supprindo-se pelo 
ao Congresso Federal. 

Sr. Presidente, todos sabem que o acto essencial de uma 
~eleição é o l'econhecimento de poderes; porque ahi é que se 
verifica si na somma contida nes setas trazidas pelo oandl· 
dato, elle recebeu realmente os votos que allega., ou si apenas 
trouxe actas falsas e votos de phosphoros. . 

De sorte que, pelo facto de ser unico candidato o eleito, 
o cidadão não póde dispensar o acto do reconhecimento, que 
é essencial, impres~indivel e ultimo no processo eleitoral e 
auae acw, :oiti p6de ~ Oougres.so ae 1ubl!ltitutr ás Assembléia~ 
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aos Estados, Súberanas nessa func~~ão, porque si o . Congresso 
Federal pudesse reconhecer os Presidentes dos Estados em 
dualidade política, nós teríamos deslocado do Presidente da. 
Republica,_ em cujas mãos, a principio, se quiz deixar derimir 
ess~s duahdades, para o · qongresso a sua solução. Pensar que 
assnn se torna menos perigosa a questão; é engano. 

O Presidente da Republica tendo que dicidir individual
mente, talvez se detivesse em assumir semelhante res:ponsa-
bilidade. · . . · · 

O Congresso, ao contra.rio, .é uma assembléa. onde ríão ha · 
:responsabilidade, esta é a verdade. Si o Congresso pudesse 
eutrar na indagação das el~ições dos Estados, não ma.is have
ria eleicã.o estadual que não viesse terminar aqui. Basta que 
uma mi~oria, como no caso do Espir.ito Santo, ou um grupo 
político candidate um individuo e depois de apoiai-o nas ur~ 
nas e de diplomai-o, nas vesperas do reconhecimento, des
cubra· a possibilidade remota de poder fazer um 3º candidato 
mais ao sabor de seus appetites politicos, para immediata
mente se decidir a obstruir iJ reconhecimento e impedir por 
tooa.s ·as f órmas que o Estado entre na sua vida normal e 
~onstitucfonal. 

Ora, qual o resultado? O caso vem ao Congresso onde 
basta que não haja uma. bancada. como a do Espírito Santo,. na 
qual... . 

O SR. PRESIDENTE - Lembro ao nobre Deputado, que' o 
Regimento permitte ape.nas no caso, fazer ligeiras conside-
rações;.. . 1 .... ~ )I~ . . 

o sa:. MAURICIO DE LACERDA - Peoo a V~ Ex. um POUGO 
de tolerancia. porque, afinal não estou di~cutindo, estou ape~ 
nas levantnndo uma questão de ordem. 

O Stt. PRESIDENTE - Mas V. ix.· deve ver que estou ape-
nas encutando o Regimento. . . 

o SR. MAUl\TCIO DE LACERDA - Não h$ duvidBt rilas si 
V. Ex . pretere, eu fallarei durante dous dias, discutindo a 
redaeclio, quando po~so, em alguns' instantes, terminar a mi-

. nha oracão. -
Estou ,icstament~ concfliando o direito de critica com o 

<lever da pressa. . (Riso. ) · 
Sr. Presidente, dizia eu que o acto do reconhecimento é 

indispt"nsavet, e no projeoto Mello Frànco - é preeieó sa
Ucntar e~te ponto - S . Ex. fugiu de dar ao Congresso Na
cional o direito de reconlw""'!' o Presidente do Estado. Ape
nas, erttNlndo na indagacifo · o processo de reconhecimento de 
uma das faccões iegi!'llativas, approvou este processo, que pódc 
ser tumuituario, illegal, incongruente, inconstitucional, mas 
que o juiz9 do Congresso tornaria bom, sinão opfamo, oons
titu.eional, conclultivo, Jogico e legalissimo. 

E' uma .dessas sentenças, .como a do Judioiario, que fa~ 
~em· do . torto direito e do direito torto. O C~m~esso é u~ 
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tr. .. lbll~~l poJit.icp, e, FJ!'.?rflP tfll, p9d. ~ f[l.~ .. gr .9Q di~ei.to torto e. d~ 
t.pf{q ffnlt9, ·m~to COf!1r>.' f) JfQ.SSQ Qlf~ltp ~ ~- afte qe. ~l}to~·~~]'.' ~ 
<f8Wm grt~r.; ÇftP~ .um, a '.'~}! µ~i ppaze,r; ~'+Q h.;:i. . 4tF14a . I\e
Ilfill'P1~ ijf( qu~ .q c~§p .. dp, ]psp.!nto ~~ntq f·ip.~rá 4ffl'l~t·P·. (n~o) .; 
o daqtli. por dça,1Jte, n~~ P,~putadq~ q~ 9qtrQ~ ~$tªq9s, vamQí? 
~~~r;tr >.. (~t~Q .,) · . 

-, p Ç~a~* 01~ · ~çi+qprolf ;:i, ~µ~ va~~a.ç;-en:i .... O Arpazon~s 
e!" ta a caminho da g(lre. • . (Riso.)· Outros ~stados ah1 v~~rn. 
Quaes-·$_er~p jlS §Pluçpe;;? Não ~e S<lb~. · . 
· · Q f-c~N j~ ~~ta tra,tançlp ~e nôr q.m t~P1aq9 P .. ~ .sµª co-
1n~i~.~. · · · · ~- · · · 

o Sa. FREDERICO BORGES ,.,..-· Q ~aip~nhçi jª e~tá -~fiW~i:lq. 
Q ~R ~ ~J~~Pn~C::IB o~ kWE~~-~ -:- ~· outra ber~c+rçta. 
O ~ª ~ · lrff!i;DJffiH:;o B~~GE~ .,,..~ ~st~ tr~~clp no. 'Pºil-?T~~so. 
o SR. ~fAURICIO DE LACEIWA -· .. Vamos ter outro Joazeiro~. 
Q ~~~ fftE;J?E~fRQ liq~Pf."~ ~· ~ãp · . 
Q S.a. l\'IAURH.llO li!~ L40Eim~ _,.... Ora gFflÇ~ªl 

. Va~o~ e~G!lr~r a s~lu{)ão tjo_ c~~p çlo Espirjto Sa!lt.Q . ãs 

tp_r~ss?-si *~l!têh q~ qpe~t~o -~at~rrn!1 gomp n9 C;lSO da afnnls-
ia a0s rnarm e1res. · · · · 

O Congre~so Nacional ·se encontrava, então, deante da es
qµa4f~. íl~ . m.Pr.r!Jafl ~cpe§RS ~ílf·r~ a (l!}pit~~ qa Repqbiica. 

4 ~~t13h~ !}6 ~~ q y~n.Ç~d9~ P.~~evpSo ao fr~~o y~~fJif:iP': 
é a sua rn:1serrnordia .no esquecimento fa. culpa, da r~'ha.Ji:ji~ 
e ~·ª'° reyp~ta. ~ntr.etflll~Ç?! o forf~ ~;-rp.~do cop,~r:~ ~ de~q.r~p.do, 
q ff~CQI mer~p,~_µ. 9y.e O !Jpl!gre$~0! ~O~ ~ ;:p.~~ffl8 pr~S~Jl q:u~ 
no ~aso do Esp1r1to S.an~g1 y9ta~§e u..ma. ªrrmT~~i~; 99P.~f.l(l~u:-~ 
o Congresso aos marmhe1ros que contmuavam com os seus · 
canpões voltadp.s para és suf}s se~ai}es. A isso se r;fl!finPu um 
collapso constitucional em materi3 da ft.mpis~ia. SQja o caso 
do lti~P,irit.P $!lnto Uill des::ies C'"T'a:p .. dc~ coH~p13_ns, um d1:i~ses 
nre~~~~!lfg.$ fu:q~~to~ Hll ·d~~i~~q g~on~tit4~io-qª'L''°I . r 

• 'O C.t:iTI~~~~o ~e .~~cp'n~rq QP!lntEi' ~Je -qrrrn sitR_1lC~Q d~ f9çtg, 
irremedt'avçl e d1ff1c1l, talvez como a da. a1pmsf,rn PP$ P1-ª''"' 
~inJleiros. Nã.o _J:i.a cªnhõe~ · spbra nó~, IBªl? h~ p~or · ÀP que 
isto: a reele1cao. (Rtsos.) · 

Nassas ponqiçõe~, f?r. Presidcnw, o. Cpngf~~$o r.eeôlve re
co~tiecer p reconnec1m·eqtp do r~cRnhei::1do .Sr. Nestor Qoine~. 

OQ!l p ~r . !'!pstor Q-p~~s Sl'lJª reconpecjd'o a. c~dq. um do~ 
Uep'tltado~ qµe, ~e. jlQf SI, _v~tai•r.m l!Q recQi;iqec1mf)nto Qfl~ 
~/JiJQ~, '14~PílA vpl~~r~m ·cJ,n~os ! (Ri~o. Mu~to b(?m; 'lijui~9 

Q Sr~ J'r~si413me --:-: A desjS1!~ç[j.q Àíl ~r. 'forgu~~o Mf.l-:: 
reira para a Comm1!?~ãg. ~~ ~iil~ll.~A-~ foi .f!)jt~. r~g):ilarr.ri~nt~. 
NeHhum,.a. J'?,ZÜO im:pl}Qia qq~ a 1)f ~§i-l MPºlll~S.~~ .. ?t ~. ~:X:.' 
qu~~stiu~r gµ~ f os~em ~l:!1lê qpjP.jq~s, para e~~~ PGiflJ'lllS~~P. A,'. 
Mesa :hão cogitou dessas opiniões, nem lhe cabia. cogitar disso ... 
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t1 Sr. Heitor de Souza - Representante do Est.ado do Es
pírito Santo e Deputado da Nação, Sr. Presidente, eu sen
ti-me no de.ver de justificar o meu voto e a minha attitude, 
nesse doloroso episodio da vida política dattuélla circu:r:Q
scripção fedêrativa desde que ·se abriu néstá instancia par
lamentar o processo çta intervencão suscitada pela mensagem 
dó St>. Presid~nte àa Republica. . 

Rêsôlví, desde lôgo, fazêl-o do tnodo mais impessoal, se
rehó e inequivoco que me fosse possivél, preferindo revestir 
I!O debate a feição de juiz isento, énvéS da ármadura de · com- . 
batente a1n1iXonâdo ~ · 

Si .só agbrá, no momento augusto da votação, é que venho 
. á trrntiná, aoêudihdo ·ao quasi appelló nominal dó · talêntoso 

e ardente representante do Estado do Rio, é porque, pàrtidntio 
~ô :prÇ)JMio dá com-missão de Cónstituicão, Legislação· ê Jus
Utâ •. não me cábia rompêr o debate para defendei-o de ataques 
H:nâ.gihàrfôS, tanto rriliis quando, além d~ visivelménte pre
carfo o estado da minha saude, é legitimo ô interesse que 
tenliô (}e ver dé prorripto restat>eleciéla, pela solução legal do 
Congresso ã ordeííi Juridica e máterial naqueHe .Estado. 

Tivt?, Sr. Presidente, defizj.ida .a minha eonducta nessa 
grávê conJutictúra e no delicado .prõblema: ·.que a Camara é 
f:.Mufiád:l a tesôlver no exercicio de uma das mais altas ma
gistNiiui-càs de Que ~ investiu a Cotistituiçãô. da Repu~lica, 
müilõ ante~ que o t>Arecer Mello · Franco viesse elucidar. a 
(füêstã.o. · 

1 
· . tJb~e~o rtêS!!e lanc~ da -vida pMitica do Estado ao pert-

sttfuento dé Mrvir aos se~s legUimos, superiores e pétma
nentes interesses, · ainda que para isso devá resistir ás paixões 
tr1itiàif.orias d11s seus p:rQ.;..fitJmens, aos· quaes me -vinculem 
tm~tivtts dU mais prtifnnqo reconhecimento. . 
· · Dou o :ttteu oon-vencido e consoiencioS-o apoio ao pi•oj ecto· 

que Elê vae vôlát, trabàlho luminoso e exhsustivcr com que 
· se reintegra. nos triumpbti.s d~ rua vidá párlàihentar o eml
iréttt~ Si-. Meno Fiánco,· d~ cujos taten~s e de cuja inteireza 
tlos privát<am . nri tnfoio da actual legislatura o govetno · de 

· :M:in'as GerM~ ê à alta administraÇão dâ ·Republica. (APoiadO.s; · 
. muitõ bé11f.,) 

Ántr;s de enUxtCiar as razões em que fundo esse apoio 
tlê\70 fuostr-at ão nõhré Deputado Sr. Matlt'iéio de l.11ce1d~ 
(füe '!ião é d~ tnsolvertcia, como a S. ~x~ pareceu, a situacão 
firtancei~tt <10 Estádo que' tenho a honra de representar nesta 
'C~é~r. · · · . · . 

GtaCM ~ aôininf straoão benemerita do Dr. Bernardino 
~~fiteiro ~. ao contrario, auspicioso e lisonjeiro o .estado dâs 
'f":t'tià.neM ~~il'ito-sa:nténs0s. . . 

Tev~ . aquelle pi:udenté e bem inspirado administrador a 
fortuna. de reduzir oomHderavelmente a divida. exter~ do Es
Uido, .e de prom.pto posso citar dentre os serviços impere
cíveis dessa · obl'a inestimavel : a redueção de cerca de 36' 
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milhões de francos nas responsabilidades provenientes da fun
da..:ão do Banco Hypothecario e Agrícola; a antecipação do 
resgate do emprestimo de 1894, feito por intermedio do Banco de 
Paris et Pays-Bas, na. importancia de nove milhões e qUillhen
tos mil francos; o deposito de cerca de seis milhões de francos 
uaquelle estabelec"imento de crédito francez, para garantia dos 
compromissos normaes dos demais emprestimos . externos; o 

-pãgamento pontual do.s juros da divida interna consolidada 
e o saldo sur>erior a dous mil contos de réis, que deixou, no 
tPrmo .de sua fecunda administração, nos cofres do Estado & 
dos _ banqueiros deste .no pa.iz. . · · 

Taes factos, insophismaveis, como ·os . algarismos em que 
elles se enunciam. valem pela melhor demonstração da si
tuação· ·va.nt.a.iosa dé que gosam no presente as finanças do 
Espírito ~anto. · · 

Retomando, Sr. Presidente, o assumpto em debate, eo
. :tnA<:atci a sustenta~ão do parecer pela questão da compAten~ 
eia do Congresso para a funcção que estamos exe.rcitando .na 
espe.cie. · ·. · 

Essa competencia não mais pódé $ér posta em dqvida no 
momento constitucional . e ,iuridiro que atravessamos. 

Quer se considere a dualidade· ae governos occorrída no 
Espírito Santo Umá subversão da fórma reoubl icana ffldP.ra
tiva, para enquadrar-se no inciso n. 2 do art. 6º 1ia Consti
f.uicão Federal o ·direito excepcional que a União tem de 
intervir nos negocios peculiares aos Estarlos. quer se a repute 
a mais caracteri~tica das desordens constitucionaE>s -· .- a per
turbacão da ordem .iuridíca e matPrial - para juxt~pol-a ao i> 

n . 3 do mesmo artip:o, é irrecusa.yel .a competencia· do Con-
gresso para dirimir o conflicto. · 

. A naturp,za pôlilica·· da oonstít.uicão .. dos -poderes estaduaes 
e de seu funcciollamP.nto e a aut.oridade do Con$rl'esso para 
decidjr dos confllctos aue SP. sus~ítarem na estructura ·da
c:ue11Ps .ou na sua ACfividade fnncciomH. é hoje ponto pacifico 
do nosso àirPito pu?tlico constitucional. 

Ta~s CtUP.stões, fundamentalmente potiticas,, são da aleada 
ini!PclinavPl do nodPr polit.ico por Pxcelloncia - · o Poder Le-

.. J?islatlvn. Ou ·a dua1f dade de 11rovArnos nos Estados signifique 
susp"nsão, violacão ou deoravacão da fórma rermblicana fe
fJnrativR, romn opfnam .To~n RaT'balho . . r.arloc:i Maxtmmano e 
)>r11<iPnte dr Mof'RAS. antorisadmi constitncionril1Rtas, ou essa 
dnnlfr.afa dP podera~ citrar.f4'rize apenas perturbaçrío da or
dP.m .itirirlfoa P matPrial, como opinam Meno Franco, Arnol
pho . .\7.PVPrlo. nã.o meno" antorizados exegetas ria Constlf,uicn.o 
o a pronria maioria da Commis~f\o, controverRia que nfto in
fh.1~ no cmm f'ID debate. r.abe ao CongreF!Bo exam1nar substan
ci31mP.n1.~ · o r.aso político que essa anomRlio. reveste e dar
Ih<' ~oh1oão dm~fro dai\ Ii;is estaduae~ .si nestas ha. remedio, 
de~larnnõ0 as;i1rn o d1re1to cont.rovcrrtido - nu f6r.a della~ 
no cxercicfo ele pod~res que lhe oµtorga a Coni:;tituiQão Federal .. 
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Fosse necessario documentar com as opiniões das mais 
eminente!'i autoridades entre os constitucionalistas patrios e 
alien1genas as~ertc. de tamanha evidencia, e bast!lr-nos-hia. . 
citar, entre os primeiros: Ruy Barbosa, o maior de todos;João 
Barnalho,. <larl<Js Ma~irniliano, Pedro Lessa, Amaro 'C,B.val
canti, Vivf'iros de Castro e Estevão Lobo; ·entre os 
.grand~s cornroentador·es da Constituição Americana: Story, 
Pomeroy, M-aler, Coxe, Bryce, Cooley, Tucker, Wood
burn, Vtatsori., Hittcock, Basset.t Moore, Blacke, Paschall e 
von Holst; · entre os constitucionalistas argentinos: Varella, 
Voo la, Ba::-!'aquero, Perfecto Araya e Gonzalez. 

Reconhecida tota luce a natureza politica do caso que es
tarp.os resolv1mdo e a:ourada a nossa competencia para isso, 
corno ainda ha poucos dias assignalava no caso occurrente. o 
Supremo Tribunal em uma decisão unanime, pa$sarei a de
monstrar que /> a lei declaratoria proposta pela douta Com·· 
missão o mei() idoneo para aquella solução. . ' · 

Não pi'ide tia.ver duvida, Sr. Pi'esídente, soõte a legiti
midade que os arts . 6º, ns. 2 e 3, e 34, n . 33, da Constituição 
JfedPral imprimP.m ú facu Idade de que estamos usando . 

. Os dous primeiros autorizam · a alta missão constitucio
nal dH policia repressiva . que o nosso maximo estatuto poli
tico conf.Jou ao Congres~o. e ao ultimo-o art. 34. n. 33 -
traduz. o ml'.'io riecessario para a. effectividade de tão impor-
tante funcção. . · . . 
.• f !onforindo ao G;ongresso f>RS&. far.ul'dad6 não podia a. 
Con~t.ituicão deixai-o desprovido dos meios · de a realisar ef- . 
ficazment.c. do mesmo modo que não lhe era possivel definir 
ein uma casui~tica, que · seria imperfeita e inconvenfonte, o · 
processo e os meios de tornai-a effeetiva. • · · 

Joã,; Bf1H1alt10 e oütros constaucionalista.s mostram que 
é da natnreza das Constituioões contf!rem sómen!e lineamen
tos gPraP.s da organizacão politica que eUas instituem, seus 
principias essenciaes. e a discriminação das funcções dos or
gão!i de governo, indicando o objecto dellas sem descer, em 
geral, aos meios geraes e á~ providencias proprias . para a 
execucã.o~ · 

, 
«li~sses meios, dout.rina o · grande constituoionalista, 

süo as leis necP-~~arias ao exercício dos poderes da 
t!nião~ que a Const.ituh;ão autorizou, isto é. os pbderes 
particulares que silo os meios de obt.er o f4m dos po
rléreEt geraes. 

São os'' chamados poderes implícitos ou inciden- . 
tes, em virtude do~ quaes a União p6de usar de todos 
os meios necessa1·ios e p1•oprios àO exercicio dos po
dcrer-: expressos ou explicit.os.:11 

F.', Sr. · Presdiente, a União o unico arbitro para a es
colha. desses meios sem outra rest.ricção sinâo a de s11rem os 
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mesmos conf.rarios 4 moral, á Constituiç~ e aos fins esseJ:l"' 
ciaes do Esta.do.. (JJf uito bem.) 

O nosso eminente colleg:a Sr. Carlos Maximipano em sua. 
obra tão .~ustamente enaltecida ainda hontem pelo J ornai àb 
Commercia; mostra que o dispositivo do art. 34, n. 33, da. 
4ossa ConstittiiÇáo, proveiu do ·texto do art. 1ª, secção 8", nu
mérçi 18, d:a · Constituicão .Americana, que assim resa: 

«Decret~r todas as leis qt.\e forem nec.essarias e 
apropri~da~ ~ execucã,o dos poderes precedentemento 
e~umerado~ e ~e iodo.s os outros pela presente e<insti
t~~c&9 eonfe:ridos ~o Goyerno dos · ~~tados Unidos QU 
~ qua,lquer dos d_epai;tamentos respectavos, bem como a 
se\l~ respec.~ivos funcc~oW,.rios. :21- · 

, 
Essa clausula, accrese.ent.a ·o notavel •constittt\cíanalista 

r.iograndense, dá· yida· e: -vitalidade ã. , Canstituicão, fornece a 
esl(l os m~io"s d~ se.r . i·gJegralqlehte cumpri d~. Não cónstitue 
uma. co,~µetençil;\ :i;ioy~ ·=. c<.\~fere po~.e.res iri:lp1icitos indispen
s~"ç1s Ji1~ra sere~ ut~~~~aqo~ o& expllcitos. · 

O r;on~go Snpre..tno especificou attribuicões e afinal no 
mesmo artigo. deu os meios de serem e11as convertidas em 
~ea}i9ade. Çô,nf:er.íu um poder coefficiente porque em coti.
Junçao cof!l. outros poderes enumerados é essenci~.1 pd'ra tor
nal-os ef~1taen;t~s. ·~ : 

A ~heRr~a dos p~~er~s implicitos, Sr.. J?re?idente, é 1Ím 
dogma JUrld1eo cons11tuc1onal em noss.o reg1men ~ · 

. PàBchall, o extraordinario commentado:l' da· Cônstitui
<:ão <los Estados Unidas mostra Cefll0 o Congresso deve posstiir 
a escolha dos meios e·. óé"Ve estar autorizado para empregar 
'1Uaesquer meios· que sejam ef~eetivamente. · concludentes ào 
cxorcicio. de um P.oder .concedido pel& Constituição. Tem se 
ontendjd(l invl\riav:elmen\~ que ~a concess~o feita. pela. Con
st.ltqwao ao Congresso da autoridade de dictar le1s necessa'."" 
rias e convonientes para a· execução de todos os poderes 
creados por c>lla; · tal necessidade não deve entendf\'r-se e:om 
t:1ma necessidade absoluta. 

Pelo conh·ario a Suprema . Côrte de Justiça daquelle 
anmõe paiz 1.em s~pre sustentado. que a recta interpreta
Qi.lo d$l -ConstH.utcão iÇ.le.ve co,neeber ~ hlgisll\~ura P.Qqcr dis
criciQnario. a respeito dos meiO:S p.etos quaes. os ~~e~e8 que 
confere hfío de pôr-se em execução - o que l\~hihta este 
CÇ>rpo para desempen,har oa µ.lt~s .;ieveres •. t,;ue lhe estão con
f1t\.ó()s, da. mane.ir~ iµa.1s benef1ca part\ o p.ovo. 
· Si o 'fim é legitimo, sí ·está dentrg. da eS'Phern. da Con
stit.uicfi.o todos os meios quê siio apropriados, que· são adapta.
veis a esse fim, quo não estão prohibidos e são conHistnntcs 
ou conformes com o espirito da · Constitui~ão são co~st.i tu-
cicmaes. > · · · · 

Coolcy, doutrina: «0 significado dessa cleusula é que o 
Congresso terá todos os poderes incidentes, necesso.rios ou 



Chara dos Oepltados • lm(l'"esso em 22/00/2015 14:39 · Página41 de 61 

apropriados J?;trn ptir em ,e~e~i..1cão todo$ <>i? pq~eres !Jll·~ ~l iQ 
. foram conferidos. Ella não esten<ie. nem limita nenl:um pu
der expressament.e concc~~d~i nem é . a attripuic~o ~(\. nova. 
faculdade ao Co!lgresso, smao uma simples éledara1;1ü) pnrt\ 
r~solver tooa a mcerteza. · 
· . Sem .esta e outras faeuida<l~s incídenws sem~lhantes o 

Governo se acharia em absoluto privado dos meios d~ ·per
P~war $fJ.e. e~istm:tcia comQ occOITeu com a. Confed~·a,;il<1 . 

QiJant<> á necessidade ~~ o Congresso o juii pxcl usivo a 
respeif.Q c.l~ qµe é nec~~sario e apropriado Q:u<j.ndo os meios 
~plbidos .. são e-0noJµdentes ao fim proposto e ·não estãp e~- -
P.J'.e~~rp,ente pr,ol:ipidos. ~ 

O Sn. PnESJDENTE - Advirto a V. Ex. que o tempo re:.. 
gimental está. findo. · · · · · 

o $R. HEJTPR rr~ SOUJ:.1- - Fio d~ tolerancia de V. E~ . 
q~~ é Prn qps · JPai~ .. bell9s a.tf.ribtitos dq seu espirito m;i.iti 
aJguns ~initto·~ par~ concluir. a e~ppsi~o do meu p~n~~-
Dl--e.Q.t.o. . . · 
.. ~~as P<l- "~n..da. uma <lQ~µ,ne11t&~~o ü1resistive1 sobre ~ . l~

s~t~m1dade d~ le1 •qu~e est!}rpo~1 v-0t~pdo e da S'IJQ. fr~n~~ 
h~F~ni~ coll) a C<ms.~it.~içfi.13 · Fed0rf!l - é a not~yel li~ap 
d.Q eS-regio íl.PY l3~i·boea P-~ ,gqsten.tacifo de seu projectq <Je in
tervr>nçãc fedr.rnl em Am~zonas, no anno de 1918, qi.i~ !le en~ 
cqnt-rf!: nps «Doi:;urp~TIW,$· P~rlam~µtares~ yol. 12. · 

~h~ o· grallÇ.e Il10~tr13 do Pireitp Con~qtµcional e u~ qus 
~u~pr~$ ~ nossa. ÇO'!'Stitu. ~r,ão . esgQto~ Q a~sumpto, , dc1nncto 

. u~~i~scept.1vpl .d~ _d~v1da, com o J?Oder . omn 1µ10dq .e in.egu:µa"." 
VflJ 9,e su:i. erq.d1&110 r- do su,;+ d1~léct.iaa. a t11.13se qµe ven'tlP 
sustenta:nd9. . . 

lnsistir nessa demonstração depois de tudo isso. Sr. 
PreRidenta: · é tncic!ir no abuso 'dos tprnéiOs espohisticps p~ 
edo.de· mddia ·em que o:: atumnos so esforçavam por provar 
um a.~ioma. 

A lr.i ~µo vnmos dc!!retqr com a a.d9pciio do projecto 
ora. p.m ultimo tuí·nii regimr:1ntal neslll C~sQ., ppe t~rmQ á 
q~.tP.~f ijp pQJij i_c!l do . "!L~tr.<}o 4P lJ:spfrHc Santo,~ esaa·ra !til . 
cxnn}e dp {!aÇle1· ~udtcJQl'JQ p tem a sua ex~cuc;:ao ~s111eguradn. 
no n t ~ np '1rt.. Ôº 'l~ C()nstitui,;~() lllecier~l ílUO aq~m·izn ·º 
Gpyqq1p, Focje~a,l (np r.nso . p l'oder ll!~rnut1v.P.) . '1- . lntet•vn• 
dt! 1f1Rt.U iirn~r.i~ pura úbru;nr Q ~cu c11mpr1mep41. 

O Sn. :p1u:;;nnR!'ITE ...- P<'Qó a.0 nohre Dr.put.ado qu('l nprov~o 
a11o suns r.onsiderar;õos. 

O s+l. H~rrrn ui:: Scuz"- ~ Obr-41?co, Sr .. .Prasidentc, mn.s 
nr,.t~s íl~ ~nqr.luu:~ a'ivo dizer á Ca.mq1·u. çnie, qug.nt.o no nrn
r1 to da que~Ulo (!o rceonhccim~µt,o, p p~rac~r qo illllsl1·ndo 
Sr. 1'4ello frnflÇ(') 1:10 trH~ µfigura. dpapte eia Cpni:ititµi<;;io do 
JÇ~t.ado p d~s 'fois Prdinitri!lS· <\ésLp. n~t.rr.me da cr.ns~r!\, rµe
rer:od··rii"ifrl' n _, n1o~irü1 !lV,prpvqc~r unnnime. que poptem tovu na 
t ~ scussa.o . · 
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Tendo . de optar entre um documento authentico·, assimi
lavel aos instrumentos r,ublicos e a nú-a impugnação de in
teressados em infirmal-o, nen.hum jUíz medianamente escla
recido e justo poderia hesitar na preferencia por aquelle. 

, ... 

Mostrou o parecer que a acta malsinada· tem a forca de 
um registro ·judiciarli.o, inaicce&ssív,~l aio ata.que dos ;rJ:!cla-
mante's . , · 

Mesmo que estes pudessem ser testemunhas em causa 
propria, e> que valeria pela derogação de uma rlegra univer
sal de direito judiciario, não era admissível a prova. de suas 
declarações contra o -0onteudo· do instrumento equiparado 
pela propria lei Civil, muito mais rigorosa do que à lei poli-
tica, a um inst.l'umento publico. . · 

Imaginemos em um ex~mplo que serve para illustrar o 
argumento que em um i:>!eito judicial de · cobranca '1e impostos 
por parte da Fazenda Nacional, o· contribuinte remisso in-

. vocasse contra a lei tributar.ia a falta de numero · 1"3ga.l de 
legisladores para approval-a e como prova dessa defesa jun
tasse declarat;.ão de varios Deputados, dados como presentes á 
deliberação na · acta respectiva, ~ttestando a sua não parti
cip.ação nella. Haveria juiz ou tribunal, capaz de dar acolbi
<!a a semelhante . alicantina ? Que seria do corpo da nossa 
legislação si vingasse essa eseapatoria .ou esse ardil de chi~ 
cana forense ? - · · · 

Ao demais para fortalecer: ex-aburuiantia a fé · que merece 
aquêlla acta foi. produzida no Juizo ·Federal, com a. pre~nc:a e 
scienc.ia. do representante do Ministerio Publico da Uniã.o, · 
uma justificacão que confirma os-aetOS' con~ta:ntes . do re
gJ~tro .. iudiciario de que fallá ·com tantO acerto o pareoer 
MeHo "Franco. 

O Sa. PRESIDENTE ~ Chamo a attencão de V. Ex~ pars a 
extincão do tempo regimental. para· o encaminhamento da 
votaç&o. 

O SR. HmTOn DE Souu - Lamento, Sr. .Presidente, que o 
deba.te se houvesse . transferido·. do seu . momento :proprio e 
am'f'rlO para esta phase estreita que me . não permiite acom
panhar todos os fundamentos .do parecer, pondo em relevo o 
seu acerto. à 3U.a juridicidade e a sua sabedoria. e mostrar em 
plena ~videncia á Camara que o Sr. ·Nestor Gomes, Presiden~ · 
con~füueional, legitimo· e incontestavel do Estado do Espiríto 
Santo, é não s6 digno da confiança unanime com que ô sagrou 
nas urnas o, povo. dalli. nias ainda da· estima e oonfiança dos 
h(itn.t'n ~ ôf:' responsahilidade do paiz. · 

A obra do nosso brilhante collega. Sr. Mello Franoo não 
oarecc, felizmente. de outros alicerces além da.quelles em que 
ella ::.ssent.a de modo inabalavel. · 

Ao terminar, Sr. Presidente, seja-me permittido ende·~ 
reçal' desta tribuna a todos os espirito-sanlenses de bereo e 
rle coração, um a'}'.>pello que, ·em sua solemnida.de, elevação, 



Cãnara dos oepllados - lmfl"eSSo em 2210612015 14:39- Páglna43 de 61 

.... . · 
397 

Jcrvor o sinceridade semelha ás pt·eecs que ueste momento se 
~rguem de todos os lares da estremecida terra capichaba -
~pp&llo para que se feche de vez o funesto hyato que as 
pe)xôe~ politicas abriram na tranquillidade do seu viver na. 
sua eyoluçã.o progressista e nas suas actividades uteis e fe-
cunõas. 

Aproveitemos o eucorro pacifico-e legal que o CongresEIO 
,;ae dar á essa crise politica que todos devem deplorar. · 

Encerremos o cyclo das agitacões estere>is parà. que o Fs
íado do Espirito Santo, lucta.dor irupavido que se tem mos
kado na defesa de sua autonomia, e:;trella fulgente que é, 
possa rebrilhar pelo trabalho, pela justiça, pela liberdade e 

· pela paz, ao lado de seus fulgurantes . co-irm[os, no vasto 
stdlario da Federação Brasileira. (Muito bem: muito bem.· 
. O m•Gdor é vivamente abraçado· e cumprimentaÍJ,o) . · · 

O Sr. Antonio Aguirre ·(p_el.a ordem) - Sr. Presidente, 
antes de tudo, tenho que i·eafirmar o que disse ao illustrarlo 
representante do Rio de Janeiro quanto á. solvencia ou insol
veru::ia do Estado do Espirito Santo. Na hora: actual, não existi) 
essa insolvillcia... · , · · 

O SR . l\IAURtCio DE LACERDA - Sim; parece que agora 
até ha muito dinheiro. 

o SR. ANTONIO AGUlRRE - •• • porque a verdade é ·'.IUO 
o . Espírito Santo di-3põe de muito dinhe"iro, em deposito nos 
bancos aqui na Cnpital Fedei·al, na Capital ido Estado, e, em 
Paris, tem maia de dois milhões de francos. 

o Sa. MAURICIO Ull: LACERDA - E quando a gente ·tem 
muito dinheir-0 perde a col'agem. 

O SR. ANTONIO AomRRE -- Si entrasse no debate como me
dico, talvez fize1;se o dia~nostico por exclusão, sem me. ~mimar 
a campetir. com os juristas, mesmo os casuísticos, que, na 
hypothese, soo reconhecidos como icausidicos e que apresenta
ram argumentos juridicQs. citando uma infiaidade de autores, 
numerosos juridicos com loíiga bibliographia que não nossuG. 
Pretendo, porém, dizer apenas que, chronologicamente, quem 
estudar -0s factos do E$pirito Santo, concluirá que seria. im
possiv.el a verificação d~ poderes do Presidente do Estado 
que o Cong-resso Federal vae reconhecer, visto como tendo o 
Congresso do Estado de se . reunir em sessão extraordinaria 
para es&a verificação, a 13 ·de maio, só se reuniu a 22, em 
sessão inaugural para leitura do relatorio presidencial e tal 
sessão , foi logo suspensa, dando-se a irregularidade da cont;
nuaç"ão da sessão pelo vice-Presidente d-0 Congresso. A 23 
deu-.se a revolta do Corpó de Policia, ·ás iO horas da. manhã 
mais ou menos, t~ o ·sobre.salto foi tão geral que o proprio Pre"'! 
sidente do Estado, Dr. Bernardino Monteiro, pedio gar:antia~ . 
a.o Presidente da Republica 'quando tinhl! de transmit.lir o 
p_oder ás 13 horas 1 · · · 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 22/00/2015 14:39 + Página44 de 61 

398 · :ANNAES DA!·.~ ·-, 

Eu daria meu voto; contente e satisfeito, no sentido de que· 
a Camara dos Srs. Deputados ou o Congresso avocasae a s?. 
todos os documentos e papeis. da eleicão procedida á 23 dr~ 
marco para. Presidente e. Vice-Presidente do Estado, e nélle . .., 
fizesse um exame rigoroso, não reconheces3e, mas nroviden
oiasse para que ª' assetnbléa est&doal, que não cumpria o suu 
dever·, djssesse que o eleito I.egal e legitimamente fôra o Sr. 
Senador Nestor Gomes. 

A e"sse p:ropoaito, devo dizer á Cainara dos Srs. Deptit..ados, 
c.om toda a franqueza - ruí.o cabe provar-se a negativa e sim 
a a.ffirroe.tiva dos quatro Deputados esLaduaes declarados pr~
senlcs em a acta de. 23 de maio, e que .protestaram perante· o 
jui·i seccional, ·perante o ·Presidente da RepubUca, e esl..ou 
certQ de que o mais ingenuo dos m.oct.aes não acreditaria que 
hoinen:a que tomaram tanto a peito a questão procedessein da 
fórrna que qtiiz.eram que procedessem. . . 

Si protestaram a posteriori é por que materialmente ni!o 
poderiam fazel-o a 1Yri01·i -. si não provarem a negativa, creio· 
que em direito .deva ser assim. · . · 

O SR!. MAt.rrucw I>.E LACERDA ;._ Em direito no · fim dá 
(Riso.) 

0 SR. ANTON.J:O AGtnRRE -. V. Ex., acha qU:e dá certo/ nuo 
(Riso.) . · 
Agora venho provar que o Sr. coronel Henrique Laranja 

está dado ·c.omo P1'.\3Sez;tte na ~e15sãq. dq_. C_o~s.:resso E·~tadoa.l de 
23 de mato. (Q ot:ado1' apresen.ta () .Qia:rto ~ ll{anh~ ~m (f1u: 
vem a acta dó Conqresso de 2~ de 1'1U!io~. onde_ e~tifo. C()~t(fni.rd(ls 
os nomes de Henrique Larân3a, Jose Cuperti.no, Francisco. lto-
cha, e Sebastüió Gatiia.). · · · . · 

Aproveito o ensejo . Sr. ·Presidente, para. . excl:m~cer .tac~ti 
pontos; e tarnbem para satisfru:er a. curiosidade do mustrado 
representante do Estado do Rio, mereced.o:r de . minha. grand~ 
admiracão, deélarando· ·~ meu voto .. contrario, º·que farei por 
escripto é requerendo vota.cão nominal do. projeeto. (:blU:ifo 
bem; muito. bem.). · 

O Sr. Pàlílo-d.ê Fróliiln '(*) ' (pà't'~ erú:amirr,har 'a vdtaÇão) 
- Sr . Presfdente, o ineu estado de saude não me ,;>ermittiu 
tomar parte no debate; para poder yotar acerca do assumptó, 
solicito um esclarecimento do illustre ·Relator, de quem. Sôü 
uín. dos mai~. humildes 'ad1rii.fraclores, cujo ta!tlnto tanto 
aprecio .•. 

o SR. MELLO FMNCO -. Muifo ' gra.to a V. Vx. 
'o Sn.. PAULO DE FRONTlN - •.•. e que, ilebaixo do. p(fiito 

de vista juridico, considero um mestre; de. tal sorte que, 
(Ili.vida a sua palavra, eu, que não tenho conhecimentos no 
assumpto, seguíl-a-hei <Jorxi ·todo o prazer. 
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r SESSÃO EM 16 DE JUNHO DE 1920 

Peco a S. Ex. a fineza de responder á seguinte consulta, 
si me permittir dirigir-lh'a = o do-cuinento constituído pela 
acta da sessão de reconhecímerito, a que, segimdô esse mesmo 
documento, compareceram 14 Deputados, é por · S. Ex. con
siderado como authentico? 

Ante a resposta affirmativa, meti votO será francamente 
favoravel_ ao . parecer. Si, porém, s . Ex. não' pudér assumi~ 
a responsabilidade dess~ declaracão, pedirei venia para não 
concordar com um de seu~ consiaerarzàa, e vem a ser aquelle 
'~rii que declara que o art. 43 da Constituicã.ó estàdual admit
tia a votação, no processo de reconhecimento, com qualquer 
numero de Deprutados presente. · 

. O 1'.eferido artigo é de ordem . géral, nã.o se refere, .comó 
o_ ~a Constitui'cão Féderal, .a.o caso particular do recoiiheói
nieiito_ do Chefa do Executivo; inscrev~-se no capitulo ln, 
-zITu.s fois e resolucõés~. e resa.: · · 

<AS deliberaçt:Jes do Congresso* salvo di~osilião 
expressa nesta Constituição, serão tomadas á pluraU;.. 
dada de votos sobre a maioria de seus membros pr~
sentes.> 

. óra, não acho cabivel, peco licen~a parà dizel-o, à in
teri}retacão segundo a qual uma corporação lê8'islativa, em 
Nista desse ·texto, possa. delibérar, votar lei~ e resoluções, 
sem a presença da maioria do:; (f.le a compõem. ~A.póiado~.) 
. .Nessas condiçõest repito: si S. Ex. me aff1rin~r que 

encara como ·a:uthenbea essa acta, ség:undo a quat estiveram 
presentes 14 Deputados, o meu voto será seu; na/ hypothese 
contxaria; terei: o de.sprazer de, em se tratalião tl'é uma ques
tão de facto, apeza.r dâ alta eompeteneia .jurídica do preclaro 
eóllega-, deix~r de considerar valido o reconhe1>iinento feito 
por aquella Assemt}léa. (Muito bem; muito be:m. .. ) 

. b . s;r .. ~e~io rr~~º e~.) (para . en~minkar a votação> -
Sr. Presidente, agradecenQo as amave1s .e _genêro.sas pa.lavras 
·do meu illustre amigo, Deputado pelo Districto ·Fe4eral. • • .· 

O Sa. PAULO DE Fao'NTrN - Palawaa a~enas jústas.-
0 Sa. MELLo J<'RANco - • · .. passo a responder á. perglinta 

que me dirigi~ _S. Ex. -- - · · . · · . . . - _ 
Dos documentos que foram apresenta.dos á C'ólnmissão de 

Justicl;l .~ por mim examinados, faz parte u~ act~ - e$sa a 
aue se refere o nobre Deputado -- assignada, pelo. Sr. 'Çiera.ldo 
Vianna e pelos .dous Secretarios do Congresso L'egislàtlvo do 
Estado do Espírito Santo, cujos · nc-mes neste momento não 
me occorrem. 

o SR. HEITOR DE SouiA ..;___ João de Deus e Athayde. 
O SR. MELLO FRANCO - João de Deus e Athayde~ informa 

o nobre Deputado. · 

1 .. 
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Considerei esse documento como revestido das formali
dades legaes, e sobre elle baseei larga parte da minha argu-
mentaçãc. · , · . 

Foi pelo facto ue considerar o S1·. Geraldo Vianoa e os 
dôtis Secretarias que subscrevem essa acta corno os membros 
componentes da Mesa legal · do· Congresso Legislat ivo do Espi
ríto Santo, . affirmacã.o que acaba de ser corroborada pelo 
Sr.. Antonio Aguirre. . . . . · · 

0 SR. ANTONIO AGUIRRE - . Sim, senhor, até ahi vou eu. 
O SR. MELLO· Fi\,ANCO - ••• e foi por entender que, n9 

exercício de suas funcçõês, de reconhecer .os poderes do Pre
sidente e do Vice-Presidente do Estado o . Congresso Legisla
tivo Espiritosante:nse, como tcdas as . assembléas . politica.s, 
desempenha missão yerdadeiramenté judiciaria; foi por jul
.gar, ain,,da, que essa 4lcta, revestida de todas as formalidades 
Iegaes, tem a meshla efficacia que devemos conceder ás escl'i
ptur.as publicas, que acceitei _como verdade .Diridica o que se 
contém nc· mencionado documento. ' . 

Essa acta, com mais duas outras; que a acompanham, no 
mesmo fotmato e com as mesmas assignaturas, faz parte, 
conforme tive enseje:> .de affirmar, dos papeis que. foram su":' 
jeítcs ao estudo da: Commissão. . · ~ 

· Pediria a V. Ex ~ , Sr. Presidente, que, .caso o honrado . 
Deputado · pelo Districto Federal qujzesse examinar, por 
inspecção propria ..• 

o SR. PAULO DE FRONTIN - Absolutamente não_. é prooiso: 
basta a palavra de V'. Ex: . · . · 

. o SR. MELLO .FRANCO I ... que fizesse apresenta1'·a s~ }Jx., 
bem como a toda ~ Camara, o doc.umento em questão; ao qual, 
repito, attribuí . a mesma efficaeia. e a mesma validade que 
tt:m um .instrumento publico. 

Tendo assi.m correspondido ac- appello do ·mustre cóllega, 
ao m~smo tempo · prestei, um esclarf>êimento á Camara. dos . · 
Srs. Deputados~ . (Mtiito ·~em; muito bem.) . . · 

Consui.tada, a Gamara r~jP.ita o l'equerimento 1o Sr. An;... 
tonio Aguirre • . pedindo . votação nominal para o projecto nu• ,· 
mero 28, de i 920 • · · ·· 

o Sr. Presidente - Vou submetter" ·a votos o projecto , 
n. 28, de 1920. .· · 

. Approvado etn 3ª disoussãô· e enviado · á Commissão, de 
Redacção o seguinte • . 

PROJECTO. 

N • .28 - 1920 
! 

O Congresso NaOional decreta: 
Art. i . " E' ,val;do e Jr.gal o "econhecimento .tia poderes 

dos Srs. Nestor _ Gomes e João de' Deus Ridrigues Netto, l•re00 
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sidentc e Yice-Pr~siõent., respcclivamenL~, do Estado do Es
pírito Sant0, feito pelo {;oni;r ~ssc) Le:;íslativo loca L, na pri
meira sc~são extraordinal'iu. de 23 de maio proxirno findo, 
para o quadriennio a c}(pinu· em 23. de maio de 1924. 

Art. 2." Revogam-!:':!.! as disposições err:\ contrario. 
1 

O. Sr. Abel Chermont (pela ordam) envia á M.esa o. se
guinte 

DECLARAÇÃO DE VOTO 

Declai:.o ter votàdo contra o 'projPcto n. 28, de 1920, que 
nianda con.siderar -tVali.do 9 leg-ab o reconhecimento de po
deres dos Srs. Nestor f'~mes e João ÓP. Deus Rodrigues Netto, 
como Presidente e Vice-Pre~idente, resJ?ectivamente do Es• 
tudo do Espirito Santo. 

Reconhecer ~valido e leg.ab o reconhecimento de um 
Presidente de Estado, competencia exclusiva <lei Poder Le
gi&lativo estadual, importa em snbstituir ·ao poder. kgal e 
competente. unico - o Congresso 'Estariual pelo CongrP.sso 
Nacional, dando-lh~ comoetencia para intervir na vida auto-
noma dos Estados da União. · 

' ' 

, A maioria. do Congrei;so Espirita Santense ~contesta for
m;i.lmente a existencia lile!5mo do rec<.inhecimentõ que se pre-
tende julgar cvalido ·e legab. · 

'Mas mais do ··que isso -·· precedente perigoso para à vida 
dú Federa~ão - o votq, da Camara. annulla a autonomia dos 
Ji~~tado!:>; um rios sP.11s poderes autonomos e ind~pencientes tor
nando dependentes éle .··praxes e µr(\ferencias politicas do · Con .. 
gress~ ~acional a _vontade sober:ina do eleitorado estadual •. 

Sala das sessões. -· Abel Ckermont. 
Vem á mesa e são succesS!ivamente lidas as seguintes 

DECLARAÇÕES DE VOTO · 

Dectaro ler . votado ~ontra o pr,ojecto· n. 28, relativo ao 
1·econhecimento de podéres dos membros do Póder Eexcutivo 
E!'tadual ·do Es1>irito Santo·. 

'Sala _ das sessões, junho de 1920. ..._ Carlos Garcia. 
Declaro que voto contra o projeoto que. reconheQe o .Pre

si<fonte d<? Estado do Espírito Santo. por hàVer o Con~·esso 
sem prévio exame de todos os papeis <lo pt•ooesso ele1tora.l, 
mandado que se reconhecesse o Senador Nestor Gomes. Si tal 
fo~se feito não tr·epidaria em dar o meu voto favoravel e. 

· e.i:ise exume, poir:t a.ssiiin se toria 'Pro-c~;.Cfid-o 'constitucional ... 
mente desde Q,ue o Poder Legislativo do Ei:.tado quo repre-

o.- Te&. !X ~ 
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sento não havia chegado a :praticar o dever constitucional de 
reconhecer ou não aquelle que fôra .. -eleito• sem competidor. 

FaQc votos para que não medre o exemplo nefasto - será. 
a morte lenta da Federacão, ainda nao bem praticada 
desde que foi votada a Con.stituic;:.ão de 24 de fevêreiro. 
. Sala -Oas sessões, 16 de junho de . 1920. ;-- Antonio 
A(Juirre. 

Declaramos que votamos· contra o iprojectO n. 28, de 
1 !!20, por que não concordamos com os considerandos e .con
clusões do pa:recer que justifica o mesmo projectà . 

· Sala das sessões, 16 de junho d~ 1920 . ..;._ Pedro Costa.-, 
Rei•culano Parga. _ 1 · 1 

' \7ohim9~ pél~ .cqnclusão. do pa~ecer p~lo .seguinte rti,~d<i.
mento: O r~conhec1mento dos cidadãos Nestor Gomes e João de · 
Deus Rodrigues. Netto, como Pt'esiderite e Vice-Presidente do 
Estado do Espirito Santo, no .qUàdriennio a expirar em 23 d·e 
maio de 1924, consta de actà assignada pela .M'esa legal d'O 
Congresso e l'evestida das fôrrrialidades extrinsecas .n·ecessarias 
para s~r. em direito, recebida oomo o meio l hapil de prova 
daquellé facto. · · · . 

· Em eontrario, se àllege. que ~ rec'onliecimenlo n·ão ~e rea:-
lizou co'rn · o cumprimento de requisito essencial exigido pela 
lei eleitoral .do . Estado . e regmiento do Congresso, o compare
cohnentO d~ . i3~Deputados, .Pe'io menos;. sen® f&!sa a declara-: 
ção da acta quanto a · ptesent;a de quatro Deputa4,os. Essa 
circumstancia, a falta do numero minimo de Deputados . exi
gido pel:i. iei, · se fosse devi:da~ente provada, . invalidaria, a. 
nosso ver, o ·reçonliecimento '. . M~s para proyal-a; .. allega.-s-e 
que !?ss~s Deputados assi'gnaram uma petição de haJ;bea$-..c.or
pu.~ em que se· solicitavam garantias contra acto do ,Governo 
local e Mesa do Congresso relativo aquelle .. reconhecimento; e 
que esses mesmos Deputados· fizéram ®clara:c~o publicada erp 
11m jornal, de não haverem -.comparecido ~ sessão do reco
nhecimento. 

Constit.uem esses elementos (simples presumpcão, o pri
meiro; documento gracioso, o séirundo) prova bastante para 
destruir a feita pela acta da sessão de reconhecimento assi-

J gnada pqla Mesa · legal .~ Evidehternepte . :.!1ã:º ~. I:'ogo, ~orç.ç>so é 
decidír que o reconhecimento dos c.idadaos acima menc1ona
d.os, como Pres~dente e 'Vice-Presi~nte do Estado .do Espi
r1to Santo, reall2ado com ~s prcsc~1p9ões legaes palo poder 
P-ompcte-nt<.', que é o Congresso do Estado; oomo consta <i ti 
acta de sessão do mesmo Congresso firmada . por sua Nesu, 
eleve produzir, como um act-0· per feito e acabado, todo& os sous 
cffeitos juridit'os . . .. 

'L';u1·lmw Cam',()_C'lio . - Aiistreuesiln . ~ L. Carraa de Bt·it-
f.o. . • - J>e,t~·o Cór'rêa. '""""""". At1d1·ade Bezc'rra. Alexandrino · 
l'ocha. 
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DECI.ARAÇÁO DE VOTO 

.. Vot"Eü pél~ condusões do parecer ctó Sr . . Mêllo Franco, 
iritéframerité favoraveis á legitimidade da ~eicão do Sr. ~~s
tor Gomes, para o cargo de Presidente dó Estado âó Espirita 
:Santo. . , 

.os fundamentos .do trµbaiho do-. 1·.eprescnLan~ min..e.i.J.'o a s
seri~~ ~~ .~ropri!l-. legislaÇ~o . et~itpral_. ,:m~a. leg~~~o ,.d~ 
as i'i:lgrás do preeesso a s'egu11· p-:ir..a a es·colful da Presidente. 
~ sort~ . Q:u~ ·o qüe navfa à ,'êià.irtiÍiar ri.a hypotl1ê~· de un&ir. 
totitroversi'a sobre o assuirtpto era se foi relspêitido. Q pro-
ceeso . . . . 

No caso do Sr. Nestor Gomes, a esp1úiié 6 de urna .CÍ~.re
za .. ~b~9.ll1ta:. A: elei~ã,o foi ~rooed<itla. petji~te mesâ~~ le~~s o 
inMn:~Si;id&~ mediante ·a. c:onvoctti;.ão previa do elé.ítor:füo '.e 
n~. qª~~ Jegalmenta designatlâ•, Não :b:citive_. iJt-o~;~.sl'Ô.~; ncrµ . cqn~ 
tP.st,açe~, . m~m . perturbações; nem â.bstenoã-e,. e pará a:cc~ntuat· 
ainda :maiS -a li.(lttidez Cio vi-'ó"ces8o; ·não hoüve sinão uli1 éandi.,. 
dtaio; . f., ~U:e _e~tu~ a p~opl'ia ~d~ •! . ~lé~to~ ... 

.. á.ss1~. lfia. datá da apura4i~. estjvamos dean,te d"e uin can
<l•fu . cujo . .Qireil-0 á investidura deóórrenle dâ . ~l'eic~:ó era 
n~io . . e pacifi.có . . ·Neste .ponWi que . é que acónteceu? Al
B1;f:HS m,~brós da . AB_sen:ihléa L~gisfal~~ • . a qu~l .de\fe~ia re-q.~ 

. nir-se .para o. ·fim . de recodhecer o· ele'l.'t.o, d~~xaram de des
emp~b:a'1';..:se. de um :Gus .seus trev·eres constitUci'ónae"s, oãcr eom
parec.enda ·Rystemat.icamente ús sessões,. · 

De~e modo, para impedir Ql!e o candidato eleito assu
misse 6 Governo, ellés . ne.m. siqtfer ~p~Uaram para :o .reeür
so ~le .. ~rij:hiü.àr . bu ; O:S vic-i~, S.e :O.s ~ve8se, do processo; ou 

·a i.J.iifü'dado. futrin:se'Ca desfe pel(l .eleiçi-0 de 'um füdimdub 
in~iêgivel. 'Nada· disso: oppuzeram-se -ao reconhecimento ~o . 
eleito, por omis~ão . ._ . . lio~'(~ • . assin;! .. a · i:rit~r.rypç.ã,o ,. P.llf.'.ª e 
$ÍIT$ies1 ou .li. tentat~va. d_l0 •in:lerr~M~, d~ ultima phã~~ ::.4~ 
próeeslm ieltntorai, .P~ls :ésta ~ão é }IT~U~'l!T.· p~r~e, a .. ~c-cêitax: 
a '\'m'Sãb de uns, ntt"o fGi feita, -ou·, a fiar na 'de outros, .ro1 

conc::.S ~dmU.tfüct·o n _bypcith'ese de p~"o Ji~ver Údó feilá: .~ 
i'icito, no regi.men d~th'ócrá'tieb de ·l~~r~ . . ~ol.ha .. p}Wulâr, jie1· 
·ludi).:,riada 'ª vonta:d·e de um povo - mt.e1ra e unamme - pelo 
mero capricho de n.1guns )~dividll'ós, qué ~·o à gufaet.aiil n~~ 
nego,.: nem ip·ofa-r, justamente quando eram convocados para 
proolama1-a '! . , . .. · . . . . . . , . .. . 

. . E' a~sim que . :se __ cotfü~ou, e~. ult1rna .. ana·!ys~. o.p~o~leota 
politico >deste. novo. casq do Esp~r1to So.nt?.. De, n.m µido, o d1-

' reitl!l d~ \.\m -c1'd!id'ã'o, regularmento escoHpdo p.~lo processo le
gal vigm1têi 11·e 011t'ro, . os 'verifir.adores dess-e 'direito não t.}ue-
rcnda P~'.~ciR'litt;"AntP._ v~rm~al-o ... · . _ . .. . . . . . . 

. no . pon~o de v~~t~. _den:i9cra~tl!O, n~o !1.a cornq ~~~ . pes~tá-
1.;ões 'ém:r'e umª e outra. dtt~ .. P~r.tcs om ~ide : a. J)ri®?,lll. ~ .q. 
jib'e~; ·a, ~ tS a *-~. . 
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A these do Sr. Mello Franco é que confra a manifesta-
1.:-ão expressa. do eleitorado rr.mnido <ie accôrdo com o pro
cesso legal não é licito que prevale~a não já o recurso de uma 
üSpecie de inslaneia revisora, sempre condemnavel, do poder 
verificador, mas a figura de uma nova tyrannia partidaria, a 
da gréve deliberada desse poder. _ 

o· grande .cancro da Republica, que os detestaveis costu
mes.-da. politica, em_ vez de extirparem, teem, ao contrario, en
tretido ~- cultiva.do, e:::tá pr_ecísamente na omnipotencia dos 
l'econhec~mentos de poderes, funcciona,ndo col)l9 machina de 

- depuração extra-legal contra os direitos que o suffragio das 
massas crja e attribue. _ ·-

Este caso do Espírito Santo póde-se, assim, resumir em , 
' --poucas palavras : é um effei'to da tyrannia do poder vérificà

dor. Ha trinta· annos que .a Republica amima ~- entretém e 
consolida essa_ tyrannia. Os que se reunem para v'erficar. o. di
l'eito decorrente de um processo eleitoral jâ não se conside
t·am como' os juízes, subordinados ao sy~tema das leis:· arro
gam-se á faculdade de' confei•ir até um direito novo. E' assim 
que, nos reconhecimentos· de poderes, o interesse fa-Ocioso 
ei::tabelece arbitrariamente o._ criterio da escolha dos resulta-

-dos parciaes de um.a> eleicão · de modo a chegar, no jogo dos 
numeros que os exP,rimem, ·a um resultado global que deter
minou . O processo é assim o de accommodar as premissas a 

.. uma conclusão p1~évia, ··em vez da conclusão Yir das - pre-
missas. . . , - • .:, 

Essa fórma de tyrannia · if. ainda assim, disfarçada, por 
que é legal. De ,facto, ella ,_se exerce com o l'espeito hypo
crita da!'i fórmulas estabelecidas, obedece a um processo, a uma 
t'egra. . . · .. . 

Mas o que houve agora no Espirito Santo jâ é frueto novo 
de cultura nova ... Não se t:rata mais do uso immoderad,o de 
nt.tribuioões legaes, nel)l do abuso dellas na demolição de um 
dit'Aito exi_sten_te; trata-se da -paralysia deliberada do orgão a 

-_ que se attribuiu a f'\lnccão de reconhecer esse direito; tyra.nnia 
muito mais perniciosa porque ~ revolucionaria. 

Ma. v<~rdade• que . é que se deu no Espirito Santo ? Deu
se. i~lo: houve. repetimos, uma eleição para presidente do 
Est.arlo, real~zuda d~;-accôrdo com o processo estabelecido, pe
ranto mesas não impugnadas; na data que o governo, · pré
''i:unent.1•, designou, com todas as formalidades, emfim. que 
caradnl'h.mm ltma eleicão. .As camaras municipaes apura
rarn-n'a e a Assembléa Legislativa do Estado. t.inha que re
oonhec!'l-n: poctm:-i~ ann\ll~a~-~l, ai quizess~, ou por. vicios in
Rannvtm;, ou pr~la meleg1b1hdade do eand1da.to ·eleito, ou por 
quah1UN' outro motivo dentre os que o seu arbitrio facilmente 
crearia. Mas preforiu 1'<~quintar esse arbitrio, e . . de açcôrdo 
com testemuuho. dos que impugnaram a posse do presidente 
eleito - etnbora em desaccôrdo com as ;provas _dos que'- de~ . 
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ram como irregular e · legitima - · deixou a Assembléa Legis
làtiva. pura e simplesmente de se reunir . para o fim especial 
de reconhecer o eleito e dar-lhe posse. , ·. 

De sorte que um dos pontos que o Congresso · Nacional 
teI'.n agora de examinar é s~ a Assembléa &e reunkl ou não 
nessa ultima rphase do processo eleitoral. De qualquer modo, 
o que não deixa <ie ser c;;i.racteristico é que os -proplios mexn_. 
bros da Assembléa qne fazem garbo de provar · que ena não 
se reuniu para reconhecer o Presidente do Estado sejam os 
primeiros a confessar publicamente que se furtaram, de modo 
deliberado e não fortuito,; ao cumprimento de um dos· seus 
deveres constitucionaes, ao preenchimento de uma das obri
gações. legaes qUe lhes são impostas pelo mandato que re
ceberam e que acceitaram . Está ahi a crise institucional. 
·Já ba <ruem admit.ta não mais que o !)Oder vérifica.dor viole 
um direito pela depuração do processo eleitoral, mas que o 
e&pezinhe por meio de um recurso noYO : a abstenção e a 
gréve .. ·. . : 
. . Eis, .portanto, o mal a prevenir. Como? Uma unica r>ro- .r 
videncia efficaz existe : a creácão de fórmulas novas, dentro . 
das quaes os abusos equivalentes a este não possam appa
reeeI.'. Temos ahi rnateria para uma ·reforma. Precisamos, 
sem tirar ás assembléas legislativas a independencia que ellas. 
teem, limitar, não as prerogativas do · -poder verificador; mas 
os seus excessos no exercicio dessas 'Prerogativas, ou, em . 

. outras palavras, collocar acima ~:lellas um apparelho regulador 
<io systema constitucional que, mais pelo facto da sua exis
tencia que da .sua. ingerencia, torne impossíveis os golpes da 
audacià facciosa e da paixã0- extremada. . 
. Fallemos, porém, de innovações em materia constiucional r 
Os republicanos vermelhos atiram-:se contra nós. Elles aeham: 
que o que · aqui ten1os é uma syntbese . perfeita tjas nspiraçtres 
do regímen. Elles des2jam · o regirnen assim mesmo : diver
tido, dando margem de vez em quando a um/ entremez <le 
politica estadual, que é resolvido dA accôrdo. com. os inte
resses e as influencias occurrerites. Por isso, as· doutrinas 
em ·materia de intervenção federal nos Estados multiplicam-se 
pelas legislaturas, . conforme os l'elatt>res :e' os . . ieaders. De 
onde o ar de loucos possíveis com que perlustram os Annaes 
do Congresso Nacional os oonstitueionalistns. . 

O caso do Espirito Sant.o é, assim, um argumento, um 
argumento a mais, ó eerto, mas, eomo ·poucos, Ulustrativo, 
da necessidade de darmos ao systema de nossas leis organíoas 
a duotHidade que a pratica. está mostrando a toda hora que 
ellas nAo teem. . · . · 

No seu parecer, o Relator sustento. n eompetencia do Con
gresso Nacional ' para, no exercicio da faculdade df) int.f~rvir 
11oa negocios peculiares aos Est.ados, resolver os conflictos 
ooourrontes, declarando o dir('lito oxifltente, segundo o prin
cipio da.s proprias instituicões polit.icni:t nos ~St.é).dOS, desde 
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~~e elle_s ~stejam de accÔrdo com os da União. No caso de 
TIª!> offerecer a legislai;ão particular ·<lo EsLado recurso ·para 
a. solução dos contlictos constituciónaes '·internos, pód~ ó Con
gresso · Nacional, sustent4 o Sr. Mello Franco1 decretar a so
Jtj9~o pqj:' via de lei própria, . não e.standô adstrfotô a tnot.ivos 
JuridiCO§, I')êffi a CQnsi<JeraçÕeS- ,judiciaes, mas agincfo !iVFé-

, ii1erite, .·qe accllrdo com a· Oonstituição . e com b~ "interesses 
~~r~~~ d~ -~acãQ; · · · · · · · · : · · 

Esta d'outrina foi averbada de attentatoria da autonomia 
PP~ E~taq()s. Attentatoria de que.? P.or ·erfa; não assumê . o 
~pngi;'esso nenhum direito de tutella sobre· ·Q~ Estados;· mas 
fH?~nas o 4ever de dirimir --com uma !ei · especial.· os ~prifH- . 
c~os que pera_nte as próp~ia~ · leiê· º!4í~aria:s ~!3_!.ad~~~~-: hã() 
tiverem soluoao. Nesta .bY'f>othese, a: mtervenoao do Cdfi
gressp ~~o· é nem jll~gitima;· nem· tyrannica; é;. antes; 4e res
S"llª~<> nitido e· prompto .-do appare'lho · instttucioh:u · ·amea
ç~dQ . q~ desmantelo por um accid'ent.e no jogo ncirniat' dif ·suas 
pecas. / · ' ... 

O erro está em confundir a nutonomia dos Estados com 
Q ..:.absolutismo d:l~ brgani2a~ões. part~dar.ias qli~- o~ ' empá!m~p . 
N~o: a aut.oµomia ' está tarobem no gr~to ~~ revolt~ das po
pulações opprimida.S'· e· no.s movimentos·-- cfo :·opi'nlij.o coJ1lra· ·ás 
chicanª~ dos grugos que ·abú~a'm·dás ·posiçõf.!s . .. · .. · ' " ·.· 

·· _:..· E"··uma dout:rirta ayàii'câôà;··e que ' .. nito está no espt
rito da lei õrgan1ca· 'do regimenr 'gritam' os ' f<ioláfràs ·-0a Cón-stituicão ... · " ,,;-- ., ·· · · ' .,,_,-. \ · · ·· ···· '· · .... .. ,. .. ' · .... 

: ... E'' - ~U-!-'io~~ ~r,, : ~~ f.> q-q~ pai:.ece ªvançaqq noj~ ~ aml\T!~ª 
é!C! u~º-geral; e sí e~~ª g~µtnn.~ n~P . e~~á po fl~P!nto q~ PP.n
shtmcao - o- que séria cunoso de . ver provár. . . - .. fa-
Ç8~Ql-o p()r q~~ ç~-~~~a:. · ~· ffielh'~r!ln!:fq ~ · ~oi_1sqfµ~ç~!J. ~e ac
~ôt'dO . com a ·prat1ea, "éom . . os exemj)los {lf:! todos ds dias .. que 
1"Ó'élhoi•. thé :podêt'émos . 8'ara'ii.tir 'a'· ciisténcfa -e,· · a êfficacià:' ' . 
. ... '. 'N~ P.f.~n~r~ . süé~r~~;s:0· 'dQ's . í~éJc:>s. -~o~r~ .,~»~ d~1~\l~r;iffios 
Pt?~f.e ;rioP1~~tQ; flQ Gflr~r:t~r níls circµmst;lTICf~~ 09~ o~· a.~~r4-
~q~~m. r:-sl4 a !}rfs~ 1 wstiJ.ppfcm~t cre.!lqa . pela pai:;<Jc~ dQs ~~r
f 1Cfo~. e r.~r~ .~ -~9111~~º i:lii' QPfl:l as 1ei'J est~du~~s· 'n~~ o~f~rG
t~'nr ;~ . r.~med;p ,~hqr,f.ivq. · Toma119o o Ç9n1tress1l Na~+on~t-~p- · 
hJH'ctm!'!'f-~- ·elo ~~~prm~tn P.f.la. c:qwm1m1o~~ão d~ :roqe-ç ~x.~-
cuUvn f~dnrnt. nr.P,~en.t9~ ~ ~llo o~ dp1~11mpP,~9~ ªe ~m~s qs 
p~rlP$. l'fUC fnzcf. ~ 1\Ç~P,Tll?.acpr C!'!-'.!P a faJt~ mtCJlClQTI~J qa U1ll
mµ. JJ!!P-~P cJn nr:C!~·PS~~ ~á. f!P,l:!fª"~~Q prah~p.q~ ppr i.tnia. · ~art~ 
Hn A'Áfl('mhl,~11 J,et.ffstaqvn· ·qq~ !'ls~1p1 ~i" ~x1m1µ d~ :l-lfP ~q~· S~H" 
~J~~'t"r~~.· 'il)~~Lit.~i~f~n~~;, · ~~v41rnar~ t~rR Q fe~tó- ~fl · ~rQr-f.~~º 
e l't 0.-11 ·t · · · · · 

E~m\ ntl ilude. nl(.m ç]~ nnt.i-d<>rnocralicn, · $1:1t'i!l- uma vert111-
0f•íra c·olhtlior~o/to na r.r,jso ~ f!rm~r~;i o pr.~~edf.rit~ Çf~.' ~qbe"~
tifá' !'"~olur.lon~rln tio pcõe;r, ver~f1ca~0r ' ~~P.rt1 a tn~p,1f~st.n,r:no 
fl!UludivPI dn. '\'.hnltidfl õo 'povo. expressa no sµffrag1Q po.1}111.Jo 
l'fi'' 'il1·Mrdo . com os· hieió's lé~aes . Tnf.ehiiriail ~om" uma 'tpí 
jirnjJrii\ · pârá ;·su1)t>rir ' a omiSsã'Ci deliberO.dâ ·aa. 'Assemoléa v~-
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gi:-:Ja_Eva,, o Congres$O !\acional. leg'itimamentc, garante a. 
~<:te r:omrn do Estado, err· vez do v iolal:--a. Os peores ínimf!! •, 
d1:~~a aut.onomi:i: não são os que assim procedem, mas os Q.n1•. 
d'm~ro. do propr10 Estado, para melhor burlal-a, só fallam em 
dc-fcnae1..:a. 

H0~ve. quem sustentasse que o Congresso Nacional. dev~ria 
recarr,b~ar i Assembléa Legislativa os papeis que lhe foram 
J 1 re~enLes para que el!a d'izessc a apuração . Essa thes~ é urna 

. hel'e~fr. constiLucional. Em pi;im~fro_ · 1os-;:ir, os deveres da A$
s"mbl6a Leg1slativ:-t são tra'cados pela. . respectiva legislar.'i.-> 
c~r.i;'if.uinte. Não ha. 00010 t eforçal-os cóm wM simples. e~q;c
(1-;rntC> da Camara !jos Deputados, resultante de urna delibera-. 
i::io que· n ~m siquer ;>oderfa ter a f.órma usw.,l de · uin · <t~i:-. 

l:egislativo. A admittir tal hypofüese, a sciiucã.o • regiinerit.:11 
seri·a: (l nrchivamehto dos· papeis, nunca, o despacho dos · m'cs-'. 
.n1.o.s_ 1I al'~ ~ instancia. d~ onde elles viel'.a~; na hypothese (>.:in
trari~. o Congresso só dr~vc e só pódo deliberar p or uma decí~ 
sãc· ~t'f.'pletiva:, que. termine o co11f1icto; e para tanto · t em n, 
nntorià ade drcorrcntc ·do proprio. regimen da intcrvenoão ir~..;. 
oafü1 ·r:o·s t.P.xtos consW.uc!onaes da Repul;llica.. · 

· Trin.alrnonte, o argumento a·e .;principio favorece e justifica. 
~o.hd.i fi c-~n<lo.:o, o parecer do' Sr. l\folio, Franco.. Como l'l\1) 
riroprio. diz, 4=';. at.t.Phlatc.rio do ,principio fuudnmental de nos~~) 
rcpnit?I), l'.'m que todos o(; pnderPS emanam do povo. sobr:c
pc·1·.P.m-se ·a~ vontades discricionarias de alµ-uns delega.dos, in:.. 
dividtialmP.nte corn:;irlcrados. ti vonl.ad" in-Hh1divel' n mn.nifP.~_La 
qo prc.J;n:io povo. expre,-;sa. por Il)_eios le:;aes - f ont.e nnica d~ 

. todc:~ eis. pQde'l:'es no· reg;men. livre, democratíco e .ropre·senta-
ti vo t'll.1. que vivemos.». · · · '.;; ·. · · 

l\il(Úhór se . compi:ehendi.~ a gr~vidade do plano tentado, ~);' 
consirlerarmos dCF J;)er · s~ ca:M um~ das phasÇ.s do pro~esso 
el-f":;.tor•al espirito.:..sanlens~ . ' · 

J •, a do 'recflbim~nto dos votos pelas mesas eleitoraes; 
2~, a da nonl.ap:Pm dos voto's pelas mesm~s mesas; 
3", a. do c.omputo. gl9bal. ~o~ voto.~ s.on:im_a.~os pelas m_esail. 

computo feito em cad_a mtm1c1p1p pela respe~t1va Ca:mal,'a ~~n.
níclJ~ai; · ·· · ·· .. . .. · · · 

· · 4", finalmenfo. a ver'i'ficacão,• pola As~embléa. · Leg"i$l:;l-
tiva~ do re$ult.ado total obtido vela simples addicão das· puL -
coU< ~ remettidas dos munici~io~. . 

Ab~ím se V('; que o poder verificador é .preoi.~3.mentE~ 
nqn<'llc dos orgãos do processo eleilo.r:.i1 qu<>. menos con tr-1h· ~ ·~ 
paro. a. impugnaÇ<ão do um pll'.'ito. As me.-;as podem nr..o ndmitt 11' 
o vo1 o do eleitor cu.ia qt:"inlíficncão ná·J seja legal; ai,.1da :is 
mr~• ~· podem, na ururacã·o, smiar dúvid~s: ·· porvent.111' ~.i susr: i
tàdas: as · éarn:i.raR ·muriicipMs. corno •·· 'do systema e$pi.rito
sar.for.s·e, SOIDrrl!J,ndo OS resultados env.ía,j.,s !i'e!as ffi?,~a~. J)O~P.m 
concoirér para ·o julgn.m•into da valicf·'.'l'le ou !1ÚO ifo cC':-L;l!'! 
('J.'!i<:f'<>s; o pod~1~ verifh'.iiç'or, este tem, ~oroo o seu .proprio 
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m .me indica, apenas de verificar o que se fez, deliberand<>, por 
ê}.tensão, sobre a llypof.hc.se da ineleg~bil~dade, isto é, apenas 
sd:•re n habilitação j urià~ca do candidato ao exerci cio do man
!.la l'l. caso o receba pelos meios legae:;. Desse modo, me110.;; na 
pa!·te d~. verificai;ão numerica dos votos que na das con,!i•;:)c~~ 

· do nndidato se poderia exercer o arbitrio da Assembl:a Le
gisia·L~va do Espirita Bm.1to no seu intuito de violar o dii~e io 
d:i. s ... Nestor Gomes. · 

Mas a. propria impugn&ção ·de inelegibilidade _foi vanta-
josamente rebatida no parecer Mello Franco. ·" 

Ém resumo, a marcha do p~oce;sso . eleitoral ·. póde ser fi
gurada por um. Çiagrarnma em que, á proporção. que o pr~
cesso segue, menos os orgãos da sua execução teem o arbi
trio de modificar os re~u)tados da éleição. Em .caso de frau
de, os memhros da Me~a podem, em primt=>iro logar, falsifi
car ao redigirem as acta.s;· os das Camaras Municipaes apura
doras já toem menos rt!cursos, porque precisam falsificar de · 
aqcMdo com .a falsificação que. vem das mesas; por fim, o 
poder vP.rificador quasi nada póde. Ora, na hypothese da · 
fraude, os protestos dos prejudicados apparecem perante as 
proprias mesas e em se.guida perante" oi:: orgãos da apuraf)ãl'. 
Na especie, elles não ·exisCram : · · De resto, seria impossivel 
aclmitlil-os, lendo ha'.rido, como houve, na eleição, um unico 
c:mdidntc. De sort.e que, regulàrmente, ao poder vet'if icador · . 
ficava apenas"a faculdade de examinar a iinpugnac5.o d~ ine-
legibilida<.le do eleito. ·· • 

Em conr.lusão, . o . dreito do Sr. Nestor Gomes, . expresso 
pelM r"snlt.ndos da i;u::t votaQão, teria de ser vitilentado pelo 
ergã.o do }'.H'Ocesso · eleitoral a. que mais escasseava o arbitrií'> 
para fazei-o: (' tanto era assim, que o::i metnbros da Assem
bli'ia Legislativa que quizeram tentar o goll$ 'agiram unica"". 
·menfe por cxr.lusão, agii:-am negando . numPro ·para o funccio-
namento da sua Camara, isto é,. agitam pela ineroia. . . 

Fos!'1e o Congresi:o Nacionai 'prestigiar com seu apoio 
- melhor driiamos com a sua .cumplicidade ..:...... um entremez · 

-desta ordf.>m, e estaria extincta : .. ·la . a forca do processo elei-
toral nos E~fdaôs, a qual SP. cc: :: 1·aria nas assembléas · políti
cas, com a libêrdade e o poder de serem facciosas e revolu-
cionarias. · 

·Sala das ·sessões, 16 \de junho de 1920. Costa li.ego. 
. . 

DECLARAÇÃO DE VOTO 

De accôrdo co~ o voto vencido do Sr. Deputado José 
Barreto, na Commis3ão de Constitui cão e Just.ica. penso que . 
o proJeclo em debat:e, que «t.orna valido e ll'igal o reconheci
rt1ento de poderes dos Srs. Nestor Gomes e João de Deus Ro-. 
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drigues Netto, Presidente e Vice-Presidente, res-peetivamente, 
do Estado do Espirito Santoi>, não resolve, constitucionalmente. 
a. situação em que l::e acha aquclla unidade da Federação, 
desde 23 de maio transacto. · 

Cedeu.do a razões de consciencia e de doutr_ina, alheias á 
qualquer 1déa do il"reverenoia ás opiniões do illustre Relator 
do projeclo e dos representantes que o subscreveram na Com
mi!?sáo de Justiça, entendo, data venia, que a solucã.o indicada 
f~re n. autonomia do Estado e se contrapõe á. ordem politica 
e juridica das lei~ que regem a organização do seu respectivo 
Governo. · · · 

O- reconhecimentó de poderes é, naquelle Estado, acto da 
competencia privativa e inal ienavel da Assembléa e está. 
a.dstricto a formalidad~s que r,onstit.uem condições de iure· de 
sua existencia legal · ( Const., art. 21 ; lei n. 1 . 008, arts. 1.04 
e 105; Reg. da Assembh~a, art. 153). , 

1 

Dos documrmtos apresentados á Commissão de Justiça se 
verifica que a Assembléa do Estado, t'epresentada pela. maio--
1·ia dos seus membros, em plena funcção na séde dos seug tra
hàlhos, com a collaboracão dos funccionarios da sua secreta
ria e de posse dos elementos do seu archivo, contesta, arri
mada em provas .documentaes e em factos da mais lata divul
gação, que o reconhecmiento que o pro,jecto torna <Valido e 
legal~ não foi feito ·no edificio .proprio, nem teve a sua par-
'ticipar.ão: ·é aoto . de · uma minoria faccionariR e, consequen

·· temente, de nenhum effeito perante a Corn~titutção, as leis do 
;Estado e o ~eu · R~~imento Triterno. Accrescem a essa cireum
stancia as allegacões de que os alludidos membros qesta maio
ria se reuniram, no dia 22 de maio, com a presenca dos mem
bros da minoria, e no dia 2~ e seguinter.;, sem· a presença de 
nenhum dPlles, no edificio que é séde dos seus f.rabalhod, sob 
a!' garantias de forcas do Exercito, réquisitadas pelo juiz da 
e~ecu~ão ,. do haheas-r.orp11s aos mesmos concedido pelo Su
premo Tribunal Federal, para que pudessem, livres . de 
coacQão, óxerccr a~ funceões decorrentes dos seus mandaloSt 
para os effeitos daquell~ r~união extraordinaria. 

. E' essa a narração tlimples dos factos, <la qual se vê que .· 
a grande e· unica verdade que d~lles transparece é. que o Es~ 
índo do E~'.pirito Santo, a pàrtir do elo.ia 23 de maio, se afastou 
do sy~tema das suas leis organicas, subvertido .lustamente 
pela desordem deste recontiecimento que o projecto em dis
cussão t.orna «valido e legab, feito pela minoria dl\ Asscm
bléa'fóra da sua séde e sem o revestimento· de qualquer das 
formalidades . estabelecidas erri lei . 

Em face do exposto, entendo que só a intervenção do po
cier federal, decretada pAio CongrP.sso, com a nomeacão de um 
intervl.'ntor e autorizações em virtude das'-quaes pudesse ser 
rel':tabP.1~eida a ordem l~gal· no Estado, com o pronuncia
mento da Assemb!éa sobre as .ele;ções' do Prec.;idente e Vice-
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Pr~sident~ elei:tos paPa o periodo vigente, resolveria, co11sti· 
tuci.ona:Imente o caso 'pendente do julgamento da Caro.ara. 

· Vot.o, pois, contra o projeclo por encerrar, a meu vQr. 
\:l..ma medida; i:n~dequada á stt.uacão e de perigosas oonsequen-
r;w: parâ a · autonomia dos Es.tados. . · . · · 
. .. s·~za;° ' ctâ~ .. ·$~ssÕ.es, Ú de j_unho de 192.0.-Alfredo d_e M.a_ya . . ' -- . : . ' . .... 

O. Sr. hvenal Lamartine (pela ordem) requer e obtem 
r:hspensa ·ae "}mpfossã',i'dá 'redaccão finar do projecto n. ~8.· A, 
de 1920, afim de ser immcdiatamente discutica e vota.da. · 

E' li~jl ~~ se~ observacões, a-()provada a seguinte 

~EDAaÇÃO 

~. 28 A --: 1~20. 

Be,à_(lc.çã<.>, fÍt!J.al do, pr..oje_c~o ?'-· 28, 4e 19~0., ~tie. consUlera v~"'." 
l.w,,o. e· lega.l o -r.econh.e.cim.ento d.e poàcyês aos Srs. Nesto-i· 
Go~~-e.~ ·e. J;oiJ;o de Deus Rodrigues Netto, como Presiden~ç 
e. 'V;(i..~~$i~te. · Te'Spec-tivamente-, do Estado do Espi-
17itQ Sa'AtO· . . 

.p· Cppgr~~-~~ ~~~~?~)a~ dec~et~: . / 
A:ç.L 1. º. E' yaliqo e legal o · reco-nf.ecil}lento de I>Oderes 

d.~ ~~s. ~~sto,~ ~q~~s e J-çiãt)· de Pe~s Roclrrgues Netto-, . .Pre~ 
si~?.Il~~ e V~~e-P.resiqe~te, respectivamente, do l!.1stado do Es
Ri'l'llo Sa~to.. f e!l,Q P,elo Co'.9gresso Legi::l&tivo local, n:a p r i
n\~ira, 5e~sijo e~traordití~ria .de 23 de maio proximo f.indo, 
p!H'ª Q qu~t:;"Jem~\Q a, e~pirar · em ·23 de maio de i 924. 

Art. 2. º l\evogam-sé as disposíçõeR E:m contrarió; 
~ªla da~ ·çowirú'~sQés, "1e ià' ju~b;J do fo2.o: :· - Pedr.o 

Corre-ta.·. · - C«st.r..if ~e~cUo . _;,Evaristo d.o AmaràL.· - DorvaL 
Porto. · ' · ·· · .. t!!' • · · • 

O Sr. Presidente - O proecto vae ao. Senado. 
Contipuacão da ·vcital)ãO dó prbjecto n. s· A, qe Hl~O, .esta

boiecendo uma segunda época. de exam0ti de prépar.atorios; e 
dando otH1~a·s providencias (com emendas) (2• ciséüssãci) . · 

•' : ' . '• i •• i 

O &r. Presidente -· Vou submeUer a volos a seguinte 
primeit'a parf.c da . emenda n ~ 1, do Sr . Rodrig\les · Máchndo. 
cuja vol,açãe ficou int<\rrompida nµ se~são de µon,~c:m: 

· ~E?ub~l.itu;\-se pelo seguinte: Fica estabelecida uma sn
S'llP!ia época dei exa,mes "de preptj.ratorios...__por occusião da 
cQl)cecHcta o.os ah.nnnos do· Collegio Pedro ·II e equiparo dos. ~ 

.. RêjcÍta.da o. referida .primeira par to da emenda do Sr. 
Rodrib'Ues Machado.. · 
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A pprovada a segunda parte da emenda dó- Sr. Rodri~cs · 
Machado: · 

Art. 2. º Substitua-se pelo seguinte.: Só. se_ utilizarão 
dessa época os co.ndicatos que provarom mscr1pçaú na pri
meira sem ter podido realizar os exames requeridos ou 
aqueles que por qualquer· cireum!-itancia foram inhabilitados·, 
reprovados ou d~ixa1-am uma m:i.teria. a qual podeI'áO re
peti~. 

Votabão da seguinte 

Acc.rescente-se ondi::i convier : · 
a) eIQ cada épp~a de e~ames, os candidatos poderão. il'.

scrcver-:sê em qQqtro mat.eri~s no n:iaximo; 
b) paru os" effeit()s · da inscripçã.o, o~ 9xames de J-Iistorfa 

· .universal · é do Brasil ficam consUttiindo uma· unica 11iateria 
e devem sol' pMstados ria mesma or.casião; · 

. e) os candidatos" r·epr&vados em hma materia poderão 
preslar exames de oulro qualquer em que estiver~m in8cri
ptos; fic,;ando refogados ·os exames por séries; · 

e) ficam supprimidos os exames vestibulares perante as 
escolas de ensino superior. · ·· · 

. ' 

· O Sr. Salles filho (pela ordem) · requer e oblem a reti-
radâ de sua emenda. · · · · ' 

O Sr. Presideute - O proj ecto passa á 3" -díscus:;ão, indo 
antes á respectiva Oommissão para ser redigido~ · 

: . . 

Votacão do projecto n. 14, <ie 1920, al:!rin<io o credito 
especial <le so· !756$330, 'pàra paga.mcntb' a .:f ó?é ·Alves q~ :cer.~ . 
queira Casar Filho, em vil'tude de sentença judiciaria (3º 
di~cussão) . · · · · · 
·· · · Approvado em 3º ~i·~cussão e eI}via<iQ a qo_mmissã_o_ _à.e 
!ledaccão · o 'Sesi:iinte · · ·· · · · · · 

. o . 'êioi.tg.;esso N àqiorial decrct~: 
Art.'. i '.0 E' o Pod~~ Exec~t.ivo autorizado o. abrir. pelo 

Ministerio da Fazenda, um cre.dito especial de 80.:756$330, 
para occorrer ao pagamento •devido h .Jos1~ Alvc.s de Cerqueira 
Cesar Filho, em virtude ode cart.u precator ia do ,juiz fod~ral 
da secção de S. Paulo, Axpcdída ao 'fhesouro Nacional, cm 
virtude de scntençn do Poder Judicia rio. 

Art. 2. º Revogam-se ns disposicõc<:: cm contrario. 
~ 

O Sr. Ferreira .Braga (pela. o·rd~m) requer e oblem dis
llPR~ª de i~~ressã·o q~ req~_ccã.o f~nal 90 p~oject9 " ri. 14 A, 
<ff.lo 1920, afnn de !:ier 2m.med1atamente <hscutida e votada. · 
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E' lida. e, sem observações, approvada a seguinte 
/ 

REDACÇÃO 

N. 14 A - :l.920 

Reda<:ção final e<'lo projecto -n. -14, de 1920, que abre o credito 
especial de 80:756$3303 para pagamento a José Al'VeS de 
Cerqueira Ce.sar Filh_o, em virtude de sentença ;udiciaria. 

O Congresso Nacional d~reta: 
Art. 1. º E' o P.odeir Executivo autorizado a abrir, pelo 

Ministerio <la Fazenda, um credito especial dre · 80 :756$330, 
para o-0correr ao pagamento devido a José Alves de Cerqueira. 
Cesar FílP.:o, ·em vir-tude de· ·carta precataria <lo juiz federal 
da -secção de S. Paulo, expedida ao Thesüuro Nacional, em 
consequencia de sentença do Poder Judicia.rio. 

Art. 2. º Re;vogam-se as idisposiçõas em contra.rio. 
Sala das Oonunissões, 16 de junh-0 de 192<f .. - Pedro 

Corrêa. - CastTo Rebello. - Dorval Porto. 

O Sr. Presidente -· · O projecto vae a.o Senàdo. 
Votação do parecer' n. 5, de 1920, mandando archivar a. 

mensagem do Sr. Presidente da Republica., expondo as. razões 
que , determinaram a falta. de cumprimento, na época apro
IJriada, do preceito do art. 1. º do decreto legislat~:v-0 .n .- 2.5H, 
de 20 de dezembro de 1911 (discussão unica) . · 

.. Approvado. ' · 
..... . 

O Sr. Rodrigues Machado (pela ordem) requer e, obtem 
preferenc.~ia na vot.ação para os projectos ns: i2, 13; 15 e 16, 
do 1920, e 67!, de ·1919, ficando a votação ·do projecto n:. 508, 
de 1919, para o fim. · ·· / 

. Votacão do projecto n. 12, ae 1~20, abrindo .o <Jredito es
. pecial <le 24 :826$660, para pagamento a DD. Co~stanca. 
Vianna da Costa França, Luiza Vi.anua da Costa Franca e 
outras, em virtude de sentenca judiciaria (3• discussão). 

Approvado em 3n <li·scu'5São e envia.do a Commissão de 
Redaccão o seguinte 

PitO,'J''.E:C'ro 

N. 12 - 1.920 

O Cong1resso Nacional resolve: ~ 

Al'tigo uni·uo. Fica o Poder Executivo ,autorizado a abrir, 
pelo Ministerio da Fazenda, 'o crc.clito espMial ,d:e 24 :826$660, 



C(rnara aos Depctaaos- lm!J'esso em 22/06/2015 14:39- Página 59 ae 61 

SESsKo EM 16 DR JUNHO DE 19~0 6ts 

destinado a pagar a DD. Consla.nça Vianna <la Costa Franca. 
Luiza Via:nna <la Costa Fran~a e .Laura Via.nna da Costa 
Franca, as import,a:ncias a que Leem dir~iLo, em virtude de 
sentença judiciaria ; revog-adas as disposições em contrario. 

Votação <lo projecto n. 13, d~ 1920, a.brindo o e.redito es~ 
pecial de 5 :323$232, para pagamento a D . Maria de Almeida. 
Martins Costa, em virtude de s-entença judiciaria (3• dis
cussão) . . 

Ap:prova<lo em 3" discussão e ·e-O:viado a Com.missão de 
Redaeção o seguinte 

PRoJECTO 

N. 13 - 1920 

O Congresso Na;cional resolve: 
Artigo m{iC~o. Fica. o Poder Executivo autorizado a abrir, 

pe.lo Ministerio da F~zenda, um credito especial de. 5 :323$232, 
afim de occorrer ao pagamento do que é devido a D . Maria 
de Almeida Martins Costa, em vir.ut.de ,de sentenca judiciaria; 
revogadas as disposi~ões .em . contrario. · 

. Votação do pro~ecto n. 15, de 1920, a:brindo o credito 
. especial de 21 : 7 49$999, para pagamento ao ex-juiz munici
-pal . do · Acre bacharel Durval Castello Branco (3• discuss~o) . 

Approvado em 3ª discussão · e enviado á Comm~ssão éle 
Redacçã:o o seguinte 

PROJ'Eal'O 

N .. 15 - i920• 

· O Congresso Nacional decreta: 

. . .Al't. i.° E' autorizado o Pod~r E.xeeutivo a · abrir pelo. 
Ministerio da Justica e Negoéios Interiores, um -e-redilo es
necial de 21 :7 !~'9$999, pa.ra pagamento de vencimentos que 
competem ·ao ex-juiz- municipal do extincto 2" termo lia 
comarca de Senna. Madureira, no· Te.rritorio do Acre, bacharel 
Durval Castello Branco; no •periodn de 11 de maio de 1917 a 
to de outubro de 1919, nos t(,'lrmos do § 2º .. d'O n. II d'o ar
tigo 3° da lei n . 3. 232, d e 5 de janeiro oe 19i 7 •. 

Ar~. 2.º Revogam-se as disp rJsicões em oontrario. 
Votação do pro.Jecto n. '16, de 1920, abrindo o credito 

de 60 :000$. para regulari7.ar a escl'ipturacão · das despeias 
com o pagamento de obras urgentes. no Instituto Oswaldo 
Cruz (3ª discussão) • 
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Approvado em 3ª discussão e enviado á Coromissão de 

Redaccão o seguinte 

PROJ"ECTo 

N. 16 ,...-- 1920 

O CongTc::;so Nacional decreta: • 
ArÜgo unico . . Fica o· P'resideht.e da lkpul>lica aulorlzado 

a abrir, pelo Miníst.erio da Fazenda, o credito especial "de 
;()~ :10100$, para regut:arizar ª· eS:Criipturacã.o das despeza.p . .coro 
o pagamento <le obras urgentes, de que ca1~cia, em i9i8, o 
rnsLituto Oswaldo Cruz; revogadas as disposii;ões em con-
trario. · 

Votação do i1-rojcclo n. 671, de i9·19, aibrindo ô credito 
<l~ 7":.438$, para pag-amento da de.speza com a acquisicã:o . de 
mobiliaria para a 2• Pretoria Criminal (3~ discussão). 

Aprovado em 3ª discussão e enviado á Commissão dê 
· Reciaccão o segu-inte 

PROJ"ECTO 

N. 6,71 - i919 
· o Congresso Nacional decreta: · . 

, . Ar"t. , Fica ali.to"rliaoo o Pr'esidente dâ Rep\lbli:o'à a. ê\brir, 

B~~1ar1w~si~:1~s~ª pi~~t~!g~n;1eift~01~~ ~~~~~~~e~ri~ctt;~J~º e~~ 
a ací.1'3.ls'i~ã;o d-e mob-iliar"io tiará a 2" · i>rétoria Crimin.at cuja 
séde foi completamente destruida por incendio~ em 9. ~e Ju
nho ultimo; revogadas as dispbs1cões em contrario. 

VoLaçü.o d'o J)rojeelo n. 5'06, de 1919, autorizando a ces
são gratuita ao Estado de Pernambuc.o de uma área·. de ter
reno para a constxuccão . .d.os edifi·cios . do Thesour:o e da Re
cebedoria estaduaes; com parecer da Commissão. de Finanças, 
contrario no projectçi e approvando o véto do Sr. Presidente 
<fa Republica (vide proj.ooto n. 250 B, d'e i9i9) {discussão 
unica; · · · · 

o Sr. Presidenta - A,:votaoão d~ste projecto é feita pelo 
processo nominal, de aooõrdo com o Regltnento . . 

O p1·0.1 ccto é o ségumte ~ 
O Congt'esso Naci"onul resolvt.1t: 
A1•L. 1 . " Fica o Govctno nutorizado n ceder gi:atuito

rnr.mtc ao ~;:;Lado ~o I'ernambu00, para a. cons.trrrc.cão dos cdii
ficios do Thesouro A Recébed"orin esfatluaes, 'uma ú.rea dn 
i,~ Oi 7 met;ro.s. quadrados <los terrenos desapropriados parn as 
obrBS .do p0rl;o dtiquelle Esta:do. . . . . .. _ , . ·. . ' . 
. A:rt. ~." ~v-09a.m ... se. as ~w;:>si~ w dOJltf&De. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 22/00/2015 14:39+ Pág ina 61 de 61 

. ' . . . ~- ... . '. ' . . . :.~ :,1 . .: ...... ••· '.-· ... !-,"' .... ~ : ·.··.' . ' 

SESSÃO E).I 1G DE JUNHO DE 1\980 

Os senhores que approvnm o projecto n. 508, de i9HJ, 
L'O.icit~nd'o o véto, responderão - sim - e os que rejeitarem 
u p.roJecto, a1Jprovan{!o o véto - responderão - niio. 

O Sr. Juvenal Lamartine ( 4º Secretario, servindo dr: -.rc)' 
pr_occde á chamada dos Srs. Deputados para a votação no-
mmal. · 

Voe-se, proceder á chamàda. 
Feita. à d1amada respoúdem - sim. - approva.ndo o re

forido pi·ofocto n. 508, de mm, e re.ieitando o véto Ot"i Sr!c'. 
·Abet Chern1')nt, Herculano Parg-a, •Pa'Ulo de Frontin, Vicent(} 
Piragibe, Jo.ão G)li<larães ·e Buarque fX•azarcth (6) . 
. E rcspondem-não--os Srs~ Ephigcnio de:; Sallcs, ~ouza 

Casl ro, Prad6 Lopes, A rttmr Collares l\iore1ra,. Rodrigues 
Machado, Armando Hu.r:lamaquj, Thomaz Cavalcanl.i, José Au
gusto, .Tuvr.nal Lan1arti'ne, Alberto Maranhão, Octacilio de 
Albuqucrq\11~, Simeão Lcãl, Rod'rigw~s Do1'ia, Lconcio Gal
rão, Lr.-ão VelJoso, l:f.eitor ele Souza, Sampaio Corrêa, Aze
vedo Sodrü, Ramiro Braga, ,fosé de Ilforacs, Vei:issimo di~ 
Mello,, J:os6 Alves, A1.1gnstú de Lima, !lfatta Machado, Silveira 
llruü1, Emílio ,Járdim~ Americo Lopes,Senna Figueiredo,Lan
d\1lv!10. qr:! Magalhães, Odilon de Andrade, Zoroastro Alva-\ 
renga, Frnhcfa.co Bress:rne, Francisco PaolieUo., Alaor U)rata, 
Manoel Fulg·encfo, Edsrardo da Cunha, Mcllo :Franco, José Ro
hert9, Veig-a l\'liràrn:la, Palmeira Ripper, .José Lobo, Carlos de 
G~Ühpos, Ayres da. Silva, Oler;ario Pinto, Octavio Rocha e Car
los Maximiliano (4G) '. 

Não ha numero para Re proscguir ria vota~.ão. 
Vou levantar a sessão, designando para amanhã a se:.. 

gtiinte 
ORDEM Dd DIA 

Votação do projeclo ~1. 508, ~e 1919,. aulorizandci.:a eE!s
são gratuita no Estado de Pernnrhbuco. de uma área. ae terreno. p~rh ~a c~~sirnccão ~os c:diícios do T~e~ouro e ,Ça . ~'e
cch~doria estaduacs: com parecer da Comm1ssao de Pmancas; 
.cont1:ario no projccfo e approv:irido .o véto do Sr. Presidente 
da· Republica· (vido projccto u. 2!10 B, de !918) discussão unfoà; · · · · · · · · · · · · ·· · 

, Disrussão nnicá do pnrecct• du Commissão de Finat1ca~ 
tmb1·o a emenda offorer.ída na 2• d isc.ussão do ptojecto nu
mero 078, de 19t9. abrindo o. credif0 de 150 :000$, ouro. vai·ü. 
ultimação dós t.rabalhos da Dclcgaci'i'<i Brasileira á Conferen
cia· da Paz; com parecr.r da Comrnissfio de Finanças, matJ
dando destacar. a emenda e cmtmda da mesma Commissão 
,(vide pt·ojecto n. 33. <lo 1920); 

. Di s.cussfio uni r·n do . parPcet: d:i. Cori:rr?iS5Ro de . Fi'ilanç'à~ 
sobre a emenda offerec1da na Jk d1scussao do prOJGóto nu-
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mero IH.91 de 1919, abrindo o credito de 17: 400$, r>ara p::i.
~~menf.o ao Uoyd l~r·af;ileiro, co~ parecer da: Commissão de 
E manc;;as, favorave! a emenda (v1d1~ projecto n. 3tí , de 1920); 

2~ discussã9 do projecto n. 29, de ·1920, abrindo o cre
. · Clito especial de 526$500 para pagamento a Leopoldo José da 

Silva Tavares ; · 

2" discussão do projecfo n. 30, de 1920, abríndo o credito 
especial <!e 120 :866$823, para pagamento a Iriondo & Comp. 

Levanta-se a sessão âs 15 horas e 30 minut8s. 

'•> 
35ª SESSÃO, EM 17 DE JUNHO D~ i 920 

PRE$~DENCIA DO SR, BUE.~Ó BR..\.NDÃO, PRESIDENTE 

A's 13 horas procede-se á chamada, a que respondem os 
.Srs. ·Bueno ·Brandão, Andrade Bezerra, Juvenal Lamatline, 
'Anníbal Toledo, Oclacilio de Albuquerque, Ephigenio de 
Saltes, · Costa Rego, Dorval Por·to, Antonio . ·Nogueira; Souza 
Castro, n;onysio Bentes, Justiniano de Serpa, .Prado Lopes, 
Cunha Machado, Agrippino Azevedo, Rodrigues Machado, Ar
mando Burlamaqui, Tbomaz Rod,rígues, Vi<:ente Saboya, 
Osorio de Paiva, Frederico Borges, José Augusto, CuJiha 

. Lima; Oscàr . Soares, .Simeão Leal, Gonzaga Maranhão, ·Cor ... 
· reià de Brito, Austregesilo, Pedro Côrrt a; Tur;ano Campéllo. 
· Arist.arcllo Lopes, Alfredo de Maya, I.uiz Silveira, ~oão Me .. 
· nezes, Manoel Nobre, I,eoncio Galrâo, .João · Mangabeira, Raul 

Alves, Torquato Moreira, Leão -yelloso, Antonio Aguirrei 
Sampaio Corrêa, Paulo de Frontm, Mendes Tavares, Ram 

·· BarrOSC?., João Gtlimarães, Buarque de Nazareth, José de· Mo
raes, \'"Brissimo de ' Mello, Mauricio de Lacerda, Teixeira _ 
Brandão, José Alves, José Gonçalves, Augusto de Lima, Ri
beiro .Junqueira, Emilio Jardim, Americo Lopes, Senna F i ... 
gueiredo, Gomes Lima, Làndulpho de Magalhães, Odilon de 

' 1Attàrade. - 7,oroastro Alvarenga, Ant.hero _Botelho, Francisco 
Bressane, Lamounier Godofredo, J osino de Araujo, Fausto 
Fe!'r:w., Moreira Brandão, Francisco PaoLeUo. Manoel Ful
gennio, Edgarrio da Cunha. Salles Junior; F errP.ira Braga, Cin
cinalo Bra.ga. Marcelino Barreto, Prudente de Moraes Filho, 
Veiga Miranda, .José Lobo, Rodrigues Alves Filho, Carlos de 
Campo5, Ayrcs da Silva, Olegario Pinto, Luiz Xavi"1" João 
Pcrnr.tt.a, J<Jugenio Müller,, Alvaro Baptista, Octavio .Licha, 
Barbosa Gonçalves e Carlos Maximiliano (89) . 

"' . Deixam de comp~recer os Srs. Arthur Collai:es ~foreira, 
Fellx Pacheco, Monteiro de . Souza. A.bel Chermont, Bento Mi
Tanda, Chermont de Miranda, Herculano · Parga. Lufa Do
mingues, José Barreto, Pires Rebello,' João Cabral, Hermino 
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Barroso, Marinho dü Andrade. !\Ioreira da Rocha, Thomaz 
Accioly, Thomaz Cir.;·alcauti, llucfonso Albano, Alberto Ma
ranhão. Affonso Barata, Solon d <.: Lucena, João E lysio, Bal
thaza1• Pet•eira, AnLonio Vicente, Eduardo Tavares, Gcrvasio 
Fioravante, Arnaldo Bastos. Alexandrino da Jlocha, P<'lreira 
de Lyra, Esta.cio Coimbra, Julio de '1ello, "Jatalicio Camboim. 
IM.iguel Palmeira, Mendonça Martins, Rodrigues Doria, Deo
dato Maia, Pedro Lago, Oetavio Mangabeira. Lauro Villas 
Boas, Pires de Carvalho, Castro Rebello, .Mario Hermes1 Ubal
dino de Assis, Pacheco Mendes, A.rindo Fragoso; Afreoo Ruy, 
Seabra Filho, Arlindo Leone~ José Maria, ·-Muniz Sodré, El
pidio ·de Mesquita, Rodrigues Lima, Eugenio Tourinho, Ma
noel Ml)njardim, Ubaldo Ramalhete, Heitor de Souza, Octs.vio 
da Rocha Miranda, Azurém Furtado, Nicanor · Nascimento, 
Salles Filho, .Aristides Caire, Vicente Piragibe, Norivai de 
Freitas, Lengruber ~ilho, José Tourinho, Azevedo Sodré, Ma
cedo· Soares, Manoel Reis, 'Illemistocles de Almeida, Ramiro 
Braga, Francisco Marcondes, Raul Fernandes, Marío de Paula, 
Hereulano Oé$ar, .Albertino Drummond, Matta Machado. Sil
veira Brurn, Francisco Valladares, Antonio Carlos, José Bo
nifacio: ·Raul · Sá, Waldorniro de Magalhães, Jayme. Gomes, 

.Alaor Pra la •. Vaz de · I\'iello, Honorato Alves, Camillo Prates, 
Mello Franco, Raut Car.doso, Carlos Garcia, José Roberto, 
Aberto Sarmento, Barrps Penteado, Cesar Vergueiro, Eloy 
Chave$, Palnrni.n RiP.per, João de Faria, 8ampa.it) \"idal. Pe- 1 

dro Costa, Manoel V1lla,boim, Arnolpho Azevedo, Ramos Caia
tlo, 'fullo Jayme. Severiano Marques, Pereira · Leite. Costa 
Marques, Ottoni Maciel, Luiz Bartholomcu. Abdon Baptista, · 
Pereira de Oliveira, Celso Bayma. Gomercindo Ribas, Evaristo 
Amaral. João Simplicio, Carlos Penafiel, Augusto Pestana, 
Marçal de Escobar, Alcides Maya, Nabuco de Gouvõa, Flores 
da Cunha.. Domingos Mascarenhas · e Joaquim Osorio (121). 

Abre-se . a sessão . · 

. O Sr. Juvenal Lam.artine (2• SeCTetario) procede á lei
tura da acta da sessão antecedente, a qual é, sem observa
ções, approvada. 

O Sr. Presidente - Passa-se á leitura do e~pediente . 
.. O Sr. Andrade Bezerra Uº Secretario) procede á leitura 

· do seguinte 
EXPEDIENTE · . 

Of!icios ; . 
:Do Ministerio das Relações Exteriol'es, de U do corren

te, ·enviando a seguinte 

:MENSAGEM 

Srs. Membros · do Congresso Nacional - Afim de que 
.ton:J.eis .na consideração que vos mere,cer, remello·Yos a . e1.• 

u.-Vcai. U fl1 
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p.osição de motivos que me foi apre.sentada pelo Ministro ae 
Estado das Relações Exteriores, pedindo a abertura do cre
díto espee."1al d'e 2 :666$667, ouro, ou ~ 300-0-0, para paga
mento da mensalidad~ de · ~ 25-0-0 que deixou de ser paga 
ao _capitão dB corveta ~!varo R.odrigues de Vasconcellos, no 
per10ào de f de fevereiro de 1918 ...!\ 3i de janeíro de i9i9, 
quando no. cargo de addido naval junto :á Legação do Brasil 
:em Londr~s. · · 

Rio de Janeiro, 14: de ,maio de 1920-, 98° da Independen
. yia e 32° Ja Republica. -. - E_pitacio Pessôa .· - . A' Commí~ 

são de Finanças. · . · · 

Do Ministerio da j)lar.iJ:lha, de 16 do corrente, -as se-: 
guintes 

. INFORMAÇÕES 

Sr. 1. b Secretario da Camara:-<ios Deputados - Satisfa
zendo a solicitação--crontida ern vosso offfoio n. 67, de 29 de 
maio ultimo, ieita em virtude de deliberação _gessa úamara 
relativa á contagem, p~lo dobro, durante a ultima guerr~, do 
tempo de serviço c!os ·offíc.faes da Armada, tenbn a honra <}e 
passar ás vossas mãos, com cópia da informaçãn prestada ero 
officio n. 927, 1 ª seccão, de 7 do corrente, pela .Inspectoria 
oo Mari.nha, -ti.s dos avisos expedidos sobre o asswnpto por está 
Miniatel'io • · · 

Aproveito {) ensejo p3:r9. reiterar-vos os protestos da mi
nha alta estima e mais distincta ec;nsiàeração. - . RaU: 
Soares. 

Dfrectoria. do Expediente da Marinha - :N. 927 ~ 1" 
seccão - S. N .. ,........, lnspectoria de Marinba, ero 7 de 'junho 
de 1920. 

Sr. Ministro · da Marinha - Em cumprimento oo vosso 
despacho, .enrado no o'fficio n.. 67, de 29 de maio ultimo, 

. da Camara dos Deputados, tenho a honra -de infor·mar-vos 
ciue aos Officiaes, .sub-officiaes e :p:racas foi mandado contar 
'J.Jeio d"Jbro o te:m;po de setvi(-O em que perceberam ven
t;iinentos <le campanha, conforme se vê dos avisos, por cópia 
juntos, ns. 4.5ô3 e 5. 252, 'l'espectivamente, de 7 dt~ novem
bro P de J~l de dezembro de 1918. O tempo mandado contar 
úqnclie pP,ssoal dividiu-se -em tres períodos, do .aceôrdo com 
us cil'r.umstancias das commissões-; aos quô serviiram em eom
missões ll1) 1Prra. foi mandado contar o ·período de 1 de ja
IlCÜ'o a. ili de novembro de 1918; aos riue n8l.iveram embar
cados nesta Capila.I e nos 'Estados da. Hepuhlina, o· de 1 de 
janeiro a 7 -de dezembro <:le t9f8; e, finalm~nle. aos que es
tmm etnbn~d"s. na Dtvislí.p Na·val ~m OJ)el'S.~~ de ·guerra, 
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o de f de janeiro de 1918 a 17 de maio de ·1919, notando-se 
que um pequeno numero de officiaes logrou a contagem de 
tal tempo de 26 de outubro de 1917. Os officiaes excluidos 
da contagem do referido tempo foram aquelles que, durante 
ús alludi<los períodos, não se encontravam em ef:fectivo exer
cício. 

Saude e fraternidade. - áffonso da F. Rodrigue:1, co.n .. 
tra-almira$lte, inspector. 

Está conforme. -. -. R. Graça. Confere. Afranio Pintp, 4"' 
officiat.: 

.......-i 

Pireetoría do Expediente da Marinha . Miriiste~·io dos 
Negocios da Marinha - N. 1 . 032 - Rio de Janefro, 25 de 
fevereiro de 1919. . 

· Sr. in.spector de Engenharia Naval ....,.... Con.sultaes em 
officio n. S3, de 4 do corrente, si, para o~ effei.tos Q.a pro
moção, o tempo de serviço dos engenheiros nava.es, nas otfi
cinas dos ~rsenaes, na Directeria do Armamento, na. .fiscali
zação dos trabalhos de engenharia. naval em commissão deste 
minjsterio e no Estado Maior do Presidente da. Repu'bHca ou 
do Mini~tro da Marinha deve ser <:on.tado pelo dobro, de ac
côr4o c.Dm· o disposto no aviso n. 4..5.83, de 7 de o,ovembro · 
do ao.no ultimo. 

. Em resp.osta; decia:ro--vos, de · conformi<i·ade com o pa-
recer <io Conselho do Almirantado, emittido em consulta uu ... 
me1·.o 69, -de t 7 deste mez, que: · 

1º, sómeiúe · 8.fJS engen_beiro.s navaes ~.ue serviram -effecti
v.a.men~ nas offwinas .dos ~rsenaes de .Marinha desta Capital 
o .d.o P.ará e n.a ·Directoria do Armamento, no periodo coiisi
derado cwmo 4e ope1·a.ções de gu~rra. e durante o qual per .... 
c~b.eram o terço de ·campanha, será. oontado, pelo dobro> o 
tempo de serviço naquellas officinas; . · 

2º, a todos os engenheiros navaes que, por deHberação do 
Governo, houverem vencido ou venham a vencer o lerco de 
campanha durante . o tempo considerado de estado de guer-ra 
será ·oontado, para os eff eitos da r:eforma, o dobro do tempo 
durant.e o .qual percel>eram o Lerco de campanha . 

.. Sâude. e fraterniddae. - . .4. . C . . Gomes Pereira. . . .. .. . ' . 

Est.á oonfor.rne4 .....- R. G1~aça. ·Confere. Af1'anio .Pinto, 4° 
o!ficiul. 

Direotoria .do Expediente d.a Marinh~ - Minis.terío dos 
Negocio.$ d~ M.a.I'il)..h_a. - N. 5 .143 - Rio de Janel.l'o, 6 de 
dezembro de i918. 

Sr. director geral de Cc;>ntabiliàade da. Marinha - Vcri
ficJl.~do-se pelas __ reJ::i,ç,õ.es q.ue ~cotp,Pitnharam .o vosso ofticio 
D. .t . 470. de 2!'I ·de nove.nlbro ultJmo, qu~ potro~ roram as 
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repartições militares que deixaram de ser pagas do terco do 
üampanha, mandado abonar pelo meu antecessor, no dia 14 
<:lo referido mez, e Lendo sido -dada a referida ordem nu 
sentido de iser o pagamento feito 4a todos os que estiverem 
etn serviço, a c·ontar de 1 de janeiro do corrente anno», con
forme está textualmente declarado em vosso citado o'fficio, o 
que, segundo se deprehende de vossa irrform~ção, não se 
realizou por ter sido a ordem ex.pedida tarde e depender .sua 
execução da rubrica -do Ministro em cada folha ou resumo : 
resolvi, ·por equidade, que o referido abono .seja feito só
mente no período de 1 de janeiro a i4 de novemlbro t)roximo 
findo ás repartições militares mencionadas nas citadas rela-
1.~Ões, que, por escassez <ie tempo, não foram pagas, e· ao 
pessoal que, pelo mesmo motivo, ainda não recebeu e se 
acha em igualdades de condicões ao das mesmas reparticões, 
já pago dessa vantagem; · 

Saude e fraternítldae. - A. .C. Gomes Pereira. 
Está :conf 01me. ~ R. Graça. Confere. Afranio Pinto, 4 j> 

official. 

Aviso n. 11.583, de 7 ti~ novembro de 1916 - sr. ínspe
cto~ ue Marinha - Declaro-vos, para "os fins convenientes, 
que, de confOrmidade com -0 disposto no art. i5 do regula
mento annexo aG decreto n. -- 5.461, de 12 de novembro de 
1873, deverá sei• contado pelo dobro, para os. effeitos dos ar
tigos 4" e 5º do mesmo regulamento, aos officia-es, sub-offi
ciaes e praças aos quaes foram mandados abonar os venci
mentos de campanha, o período em que effectivamente. hou
verem percebido os referidos vencimentos, em virtude da na
tureza dos serviços, peculiares ao estado de guerra,. que lhes_ 
tiverem sido commettidos. Saude e fraternidade. - Alea:an~ 
drino Faria d~ Alencar. Confe+e. -.. OscarLuiz dtJs., Santos 
IJias, capitão-tenente auxiliar. -. Arlindo Silveira, escre
vente de i • classe. 

Aviso n. 5.252, "de 13 de dezenmro cre 1918..;... Sr. inspe-
el,01• de Murinha - Declaro-vos, para. os devidos· effeitos e 
em solução a vosso officío n. 155, de 25 de novembro ultimo, 
que, cGnformando-~<\ em parte, com o parecer do Conselho 
do Almínntado, om1tt1do em consulta. n. 210, de 6 do oorrente, 
resolvi dar ao aviso n. 4. 583, de 7 do referido. mez de no
''embro, a seguinte intorpretncão: 1 º, :ios officiaes, sub-offi
ciae8 e pracus, que serviram no~ navios solto$ ou formando 
divisões, que, e~tiveram empregados no serviço de vigilancia 
~ patrnlhament.o da. costa, ou que estiveram embarcados em 
navios prompto8, embora não encarregado da policia do litto· 
ral, durante o tempo considerado . operações de guerra, será 
eon~dô, pelo dobro, o tempo de embarque, a. par da contagem 
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para os effeitos da reforma, durante o tempo ém que vence
ram o terço de campanha; 2º, aos officíaes, sub-officiaes e 
pr.aças, que por deliberação do Governo houverem vencido ou 
venham a vencer o terço de campanha durante o tempo con
siderado de estado de guerra, em outras commissões differen
tes das previstas_ no item t º, será conta.do apenas o dobro do 
t~mpo para 0'5 effeitos da reforma durante o qual perceberam 
o terço de campanha. Saude e fraternidade. - A. C. Gomes 
Pereira. Confere. ~ Oscar Luiz dos Santos Dias, capitão-te• 
P.ente, auxiliar .' - Arlindo Silveira, escrevente de f& classe •. 

A quem fez a requisição. 
São successívament~ lidas e vão a imprimir as seguintes 

REDACÇÕES 

N. 54 ~ 1920 
.. 

Redoeção final da emenda destacada do vrajecto n. 120 B, de 
·f .919, que responsabiliza o · llfinist~ da Fazenda que or-, 
denar pagamentos em desaccôrdo com o art. 37 da lei 
n. 2.544, de q de janeiro de '1912 

O Congresso Nacional resolve: 

. Art. 1. º Será responsabilizado o Ministro da FâZenda 
que ordenar pagamentos decorrentes de contraetos, em que 
não tenha sido cumprido o que dispõe o ar~ . . 37 da lei nu
mero 2. 54.~, de 4 de janeiro de t912; a qual é de caracter 
permanente . 

Art. 2. º Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala das Commissões, 17 de junho de 1920. - Ped':'o Cor-

,.~ª. - Dor11a~ Porto. - I Olfé A.Cve., . , 

Redar.çlJo final dn jlrojecto t~. ,'160, de ·1919, q1U! approva o . 
, n:r.tn mundnndu e;rm:utar o t.•out1·ar.to 1~r.lr:brado, em 1 ! 

de rtta1'N> de 1919, 1wla rlfrcr.l oria do OoUegio Militar de 
Porto Álf!(1r1•, ~~orn João /\.1!fflr.r F! 1.• otl.tro. 

O Congros.t:o Nacional resolve: 

Art. 1." Fica approvado o acto d1;! i6 de junh~ .de 19-t9, 
pelo qual o Vice-Presidente da Rcpubhca, em e:xerc1c10, man
dou executar o contracto c-clehrndo,. em. ~ata de 12 marco 
deste anno, p~la. directoria. do Collcg10 M1hta.r de Porto Ale-
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·-. 
gre com Jono KeLg-Pr F11ho e D. Maria Candida da Cruz Paiva, 
f! lftíê rJ 'I'r'ibtznal de Contà~ riegát·â tegistro. 

AH. 2. ô Revôgarri-se ~s dispôsiçõês em contratlo. 
saia àa& f!om111hisQP.Si ·17 de junho de i920. -· Pedro Cor

T.eia., - Castro RebeUo. _, Eva.risto dd Amaral, -- DO'J'v<il 
Porfo, 

Sãci, suMéssíváthe'i;lte, lídos e vãri a ímprítnfr os segtiinfog 

PROJECTOS . 

N. 56 - 1.920 

Abre o credito supplemeritar de· 50 :000$, para pagamento a 
officiaes e praças que se refôrrnarem ou já 'reformados 
da Brigada Policial e. .corpo de Bombeiros. . 
O Sr. Presidente da Republica mandou ao Congresso, em 

3 da jun_ho 1:iorren~e. uma mensage,m pedindo a ab!?rtura, pelo 
M_inísterio da ,Justiça . e Negocios Intério,ree, ·de oredit1:18 sup
plementare1:1, sendo 25 :000$ pàra reforc~r a consignaQãO des.,.. 
tinada ao pagamento d~ officiaes e praçâs que sê refQ!'marem 
ou já reformados e não incluidos na tabella da Brigada Po
licial, e · 25 : 000$ !)ara igual applieação no Corpo de Bom-
beiros. · · 

{"fa irtf ormaoão db Sr, Ministro . da pàsta t!e diz serem 
insu~fici~nt.el:! 99 oreditos ~o orçam~n.to. vigentê, na itrtportan-> 
(li~ (']~ . 40 :000$ para a :Rr1gada Pohc1al ,_...... verba 1~ª ....... e tle 
~o :000$ para o. Corpo de Bombeiros - verba 32' ....__ em face 
das .df>spezas já apuradas nas tespeotivns repartiçõea do mi-
nisterio. ,, 
. A Commieslio de Ff.naneas, ·attendendo .ao peditlo do Po-

der Executivo, é de i>areoer que 8e-jn volado ó seg\jinte pro- . 
Jecto: 

Art. Fica o · Pre~idente da Republica. autori-
zado a. nbrir, pelo Ministorio da. Just.ica. e Negocios Interfore!, 
o cx·odit~ suppl~qientar de 50 :000$ para attender a.o .page.
tneJ\f.ó de :i.5 ~ooOs, peta verba i6ª, t1B. consignacttd <Pa.rn of
f'lcil\es e prá()tle que se reformarom ou jd reformados, quo 
nllo estejam notríinaltnei:íte meuu1onàdos~. na. tabbel,Ja de re
formados dn Brigada Pollcla.l, e 2ó :000$, pela verba 32"" ·no. 
flonsignncão identico. paro. o Corpo de Bombeiros: revogadas 
o.s disposicõcs em contrario . 
. Snlo. .das Commissões, . : de junh<> de 1920. - Carlos de 

Càmpós, Presidente. - Aloerto Sarmento, Relator. - Momz 
S.rid'ré. - Carlos Maximiliano. -- ·Ramiro 1J1'a(Ja. - Sam,paio 
Corr~a. - CelSo Balf'lna. - úincinato Br~a.. 
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N. 57 - 1920 

A.ln-e o <~redito especi((l de 1.889:260$, para acqnisição de ma
. te.ri.o.l fixo e rodante rlestinado d linha f en·ea da Bai·ro. 

Bon'ita e Rio do Peixe . 

Em men:':'agem C.e 15 de maio ultimo, o Sr. Presidente 
da Republicá expõe ao Congresso Nacional a necessidade de 
ser aberto um credito de 1.889 :260$, c!estinado á acquísicão 
de material fixo e rodante para a linh:i ferrea de Barra Bo .. 
nita e Rio do Peixe. 

A exposição de moLivos apresentada pelo Sr. Ministro da 
Viação e ObI'as Publicas, bem comõ 08 demais documentos 
que al'ompanham a mensagem, não dc;x:am duvida sobre a 
necessidade de ser attenfüdo o pediào feito ao Congresso Na
cional; pelo que pensa a Gommissão de Finanças que ao jul
·~mento da Camara, poderá ser submettido o seguinte· pro
jeoto de lei: 

O Congresso Naciocal resolve: 

t\rtigo unico. E' o Poder Executivo autol'izado a rl.Drir, 
pelo Ministerio da Viação e Obras Publicas, um credito espe
cüil de 1. 889 :260$000 (mil oitocentos e oitenta e nove contos. 
duzentos e sessenta. mil réis), para ac-quisicão de material 

· fixo e rodante, destinado á linha ferrija. ca Barra Bonita e 
Rio do Peixe : revogadas as disposicõei, em contrario. 

~ala da~ Comml.ssões, 1.6 de junho de 1920. - Carlos de 
Cr;.mpos,, Presidf!nl.e. - Sampaió ÇorrM, Relàtor. - Cinci
'1U>,to Braqa. --- Ramiro /:/1'a(fa. - Alberto Maranhão. ,....._ Car
los M~imitiano. - Celso Bayma. 

ME'NSA(imil A QUE SE REFERE O PARECER 

. Srs. l\fembros do Congre~so Narional - Tenho a flonra 
de submettcr á vossa esclarecida resolu'lão a inr.lusa exposição 
q\le m·~ foi apre$e.ntada. pelo Sr. Mini:!t.!"o da Via~ão e Ob'l'at: 
Publicas sobre a n1>cessidade de um credito de 1 :889 :260$000, 
rlestinado á acquisição dr·~ material fixo ~ rodante pàra a linha 
f ~rea de Barra Bonita a Rio do Peixe. . 

Rio de Janeiro, 15 de maio de 1920, 99º da Indepen
dencia e 32º da Republica. - Epitacio Pessôa, 

· Sr. Presidente da Republica - Em virtude do contracto 
autorizado pelo decreto n . 12.479, do 23 d.e maio de rn17, 
relat.ivo á construccão da. Unha. ferrea de Barra Bonita e Rio 
do Peixe, o Governo"é obrigado a fornecer o material, fixo e 
rodante destinado . á mesma linha. Tornando-se urgente esse 
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fornecimento, segundo expõe nos offici•')S juntos por cópias, a 
Inspcctoria Federal das Estradas, e, não podenco a respectiva 
despeza correr por -conta da consignação orçamentaria de 
1. 000 :Oú0$, nem por conla do crP.dit'J aberto pelo decreto 
a. 12 . 985, de 24 de abril de 1:91.8, que não está mais em vigor; 
tenho a honra de propor aue_,-ao Congresso Nacional seja . so
licitada a nece:ssaria autorfaa~ão para n abertura de um cre
dito de 1. 889: 260$, sendo: 889 :2e0$ para a acquisição de 
n::iaterial rorlante e de tra-ccão e i. 000 :000$ para a acquisicão 
de material fixü . . · . 

Rio de Janeiro. 15 de maio de 19.20. - J . Pires do Rio.? 

. o Sr. Presidente.,-" Está finda a leitura do expediente~ 
DP. accôrdo com o Regimeiit.01 entra em discussão o se-

guinte requerhnento, offerecido na sessão de 14 do corl'ente, 
pelo Sr. Mauricio de T..aCP.rda: · . 

. · «Requefro que pelo intermedio da Mesa o Gõveri;o in .... 
formr com ur~enc1a porque dP.tem. ha mais de 52 horas, ó 
operario Ernesto F~rnandes Ribeirinho, que é . oàsado com 
brasileira e eleitor no Districto Federal; não podendo por isso 
e.star detido de accôrdo com a le.i de expulsão de estran-

. gelros. '> · 

· O Sr. Carlos éle Cam))Os _..:. Sr. Pre~idente, · a proposito 
do requerimento em d.lscussão, cfevo declaràr, aliás com pleno 
cqnhPcirnento do Jlobre Deputado Sr. Mauricio ·de Lacerda, 
qne a pessoa de que nelle sé tr-ata jâ se acha em liberílade, de 
f6rma que me parece ·ser_: esta. a melhor informaoão que Po-

. deria prestar a S. Ex. . . · 

Estou, aliás, convencido de que será com eerteza por 
S. Ex. retirado ei::iRe remierimento cómo providencia que da 
sua parte poderá ser dada perfeitamente, uma vez que elle 
perdeu j:i a ~ua razão de~er. · · 

Era o que tinha a dfa~r a ·respeito. 

O Sr. ltaUrioic de Lacerda - Sr~ Presidente, eu me 
conformo com a deolaraoão do honrado Depntado, porque tive 
o prazer de, P.m sua companl)iâ, ver, na porta de.'lta Camara, 
~olt?,. o pnciPrtte. N.P.~tn.P. cnnc'liçõP.s, o requerimento e$tá pre
.1ud1eado l' peco a · '\i. Ex . que opportunamente dê como feito 
o pedido de retiradà. durante a votação. . 

Encerrada e adiada :1 votacão do requerimento do' Sr . .. 
Mauricio de J .. acerda. · 

O Sr. Presidente - Não ha oradores insoriptos .. 
Si n<.'nhnm dos Srs. Depuf.ados quer usar da pa1avra. na 

hora destinada ao expediente. vae-se pa8sar á ordem <lo dia. 
(Pansn, ) · ·' 
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SESSÃO EM 17 OE JUNHO iDE 

ORDEM DO DIA 

O Sr. Presidente - A lista da porta accusa a preE!ença de 
89 .Srs. Deputados. 

. Não ha numero para se proceder á: votação da materia 
constante da ordem do dia e das que se acham sobre a m.esa. 

Passa-se ás ma teria~ em discussão. 
Discussão unir.a do parecer da Commissão de Financae; 

·sobre a emenda offerecida na .2" discussão do projecto nu
lnP-M 678, de 1919, abrindo o ct-editó de 150 :000$, ouro, para 
ultimacão dos trabalhos da Delegacão Brasileira á. Conferen
cia da Paz; com parecer da Commissão de Finanças, man
dando destacar a emenda e emenda da mesma Comtnissão · 
{vide pro.jecto n. R3, de 1920) ; 

Encerrada e adiada a votacão do projecto. 
Discm•são unica do parecer da Commissão de Financas 

sobN! a em1mda . offerec.ida na 3" discussão do projecto nu
lnero 649, de 1919, abrindo o credito de 17:400$, para pa
gamento ao Lloyd Brasileiro, com parecer dà Commissão ~e 
Fi.nancas; fa,1oravel á emenda (vide. projectc. n. 34, de i920); 

·Encerrada e adiada a votação do projecto. 
2• discussão, do project.o n . 29, dP. 1920, abrindo o cre

dito esper.ial de 526$500 para pagamento a Leopoldo José da 
Silya Tavares; · 

Entra em c!iscussão o artigo unicô. 

O Sr. Presidente - Acha-se sobre a mesa uma emenda 
·Que va.e ser lida. 

· E ' lida.., apoiada P. enviada á Commissão de F.inanças a 
seguinte 

EMENDA AO PROJECTO N. 29, DE 1920 

(2" di·scussão) 

Fica o .Poder Executivo autorizado a abrir, além do cre
dito de 7 :438$, para pagamento de despPza com a acquisição 
C.t> mobiliaria para a 2 .. Pretoria Criminal, constante do pro~ 
j~cto .n. 671, de 1919, 

1
)á. votado. mais o de 12:773$, para 

dcspeza de igual natur~za. com outras pretorias. 
Sala das sessões, junho de 1920. - /osé Lobo. 
Encerrada em 2" discussão o arti~o unico do proj ecto 

n. 29, de 1920, ficando adiada a votação af.é que a referida 
!Commissão dê parecer sobrn u cmrmda offerecida.. 

Emenda em 2ª discussão do artigo unico. 
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2º discussão do projecto n. 30, de 1920, ~brindo o crc
··· . dito especial de 120 :866$823, para pagamento a Iriondo & 

Comp., ficando adiada a vota.cão. , · 

O Sr. Presidente - Esgotadas as materias em discussão, 
:vou levantar a sessão, designanc!io para amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

. Votação do projecto n, 1~14 B, de 1919, regulando a en
tra.da de estrangeiros no l~rri torio nacional, com l)arecer 
da Commissão de Constituição e · JustiQa sobre as em~ndas 
apresentadas e emendas .dessa Commissão (3"' discussão).; . 

Votação do projecto n. 508, de 1919, autori7.ando a ces
são gratuita ao Estado d.e Pernambuo0 ~ uma área de ter
reno para a construcção dos edificios do Thesouro e da Re:... 
cebedoria estadual; com parecer da Commissão de Finanças, 
contrario ao projecto e approvando o véto do Sr. Presidente 
da RepubHeii (vide projecto n. 250 B, de. 1918) disoussão 
u.nica; 

• Votnt;.ão dio projecto n. 678, de t 919, abrindo o credito 
de 150 :000-$, ouro. para ultimação dos trabalhos da Dele-, 
gação Brasileira á Conferencia da Paz; com pa.reoer da Com
missão de Finanças, mandando destacar a emenda e emenda 
da mesma Commissão (Vidé ptoj ecto iO. 33, de 1920) (2ª dis-
cuss~o); · · . 

Votacão do proJecto n . . 649, de 1919, abrindo· o oredito 
de 17: ~00$, para pagamento ao Lloyd :Brasileiro, eoin pare- . 
ccr da Cotnmissãú de Finan<:as, favoravel . â emenda (vide 
y;rojecto n. 34, de 1920) (3"' discuasl1o); 

Votação do projecto n. 30, de i920, abrindo o credito 
especial de i20 :866$823, para pagamento a Iriondo & Comp. 
(2• discussão); . 

2• driscussão àõ pi'oJEcto n. S2, de t920, abrindo o cre
dito especial d~ 20 :(i37$779, para pagamento ao desembar .. 
gaclo1· 'Bspiridião Eloy de Barros Pimentel. 

lievnntn ... so· a sessão tis i3 horaé e 30 minutos. 

n. 
3-0ª SESSÃO, EM: i8' DE JUNHO DE 19-20 

PRESIDBr..cIA Do sn.. BUENO Bl:\ANDÃO, PRESIDENT.El 

iA's 13 horas, proocde-so á chamad.a, a que res.pondêlll, os· 
Srs. J?J?.eno Brandão, Juvenal !--am11rtine, Annibal de Tol~do, 
Octac1ho de Albuquerque, Eph1gemô d'e Salles. Dorval Porto, · 



C(rnara aos Depctaaos - lm!J'esso em 22/06/2015 14:41 - Página 2 ae 72 

SEss,\o EM iS DE JUNHO íD;E 19120. 

'.Antonio Nogneira, · Dionysio Be'htês, Hercula~o l?.a.rga:. ~ Cunha 
Machado, Agrippíno Azevedo, Armando Bui'làma(Jui, Marinho 
de Andrade, Thomaz Rodri.gues, Vicente Saboya, Thomaz. Ca
valcanti, Osorio de ·Paiva, Frederica Botges, Cunha Lima, Os
car Soares, Simeão· Lea-1, Alexandrino Rocha, Austregesilo, Pe
dr.o Corrê.a, Aristarcho Lopesi .Mendonça Martins, ."!'oão _ Men~
zesi Rodrigues Do!"ia, Manoe Nobre, Deodato Maia, Léone10 
Ga r~, JIJGé Ifüu•ta, Elpidio de Mesqoíta, Leão Vellóso •. He~tor 
de' Scroza, Sampa.io .CO'rrêa:, Paulo Frontin, Vicente P1rag1be, 
Jasá de Moraes, Veri~simo âe Mello, Mauri-cio de.- Laeer4a, Tei
:x:aita Brandão-, José Alves, .Augusto de Lima,. Matta Machado, 
F.~aµ.ei~éo VallMeres, Êmilio Jardim1 Americo LoP;es, Senna 
FJ.gu~iredo, Gr.ime.IJ Lima, .Odilon de Andrade, Frano1sco Bres
s~me; Larnounier . Godofredo, . Fausto Ferrazt Moreira Br!!ndéo, 
:francisco J>~olíE)Ho, Manoel Fulgencío Ed'gardo da Cunha, Car...: 
lqa . Garei& •. Flei·rei.ra B~aga, :Jo~é Ro~erto./ Marcóli~o Ba.rr~!Ç, 
P1·udorlle de M01.oaes F111io, Vmga M1rlàno~1 Palmeira R.!pper, 
José. ;~bo, .P~rlos .fle Ca.n:ipos( Ayres d!J. Sil~ài Olega~io. Pi.ri~, 
l?ere1ra Lezte, Joao Pernetlli, Eu~emcS. Mul er, Alvairo Ba
pfüsta, Evaristo Amaral, Cárlos Penafiel, Oct.avio Rocha. Bar-
bosa. Goncalves e ,roaquim Osorio (79) . · . 

Abre-se a sessão . 

O sr·. Annibal Toledo (3º . Secretario, servindo de 2º) pro
cod" á. l~itura dâ. ~clá. da sessão ~tttecedente, a Q'ila.1 , é, sem 
obsêr-viaÇOõ~, t1.pprdVldâ. · 

O ~. Preai4ente ..:..:.:. PasSà-l!lê â leitura do eiPedietiie. 

· O . St:i. J11t'e1Htl Lunta~íné (!" Se&r~ttirlo, &ervindo d~· /") 
pi'ôt!~ati & IéiWNs. do segttittte . . 

Ofioios: 

·nous .do Ministerio da Viação e Obras Publicas, d~ i 7 do 
êort·ênM, ~t'i'vhlrtdo M 

MENSAODNS 

·Srs. Membros do Oongres$o Naoton1U .-..... •renho ~ honra· 
de submettor · ã vossa esclarecida cotísidéraoliô ·· 6 á:!!aumpto 
cons~ante da ª"POE!i~üo qua me foi diri4;ida pelo Sr, minis
tro -da · V'iâeão o Obi'ils Publicas. sobre a neçessidad.e da · con
cessão . de um orodHo eepecial de 520 :5UMM, destinado ao 
.'P.ngainento de co~promiseos l,i.~sutnidos · pela .àdminist~a~tào 
d:!\ :ElslNda de Pel·rq Oesto da Minas, em 1919, com a a0qui .. 
.c:i1ção de lenha que se tornGU. nec~ssaria aos serviços do Lra-
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fego,. cujas despezas a verba. concedida para tal fim peta 
respectiva lei orçamentaria, não comportou. 

Rio de Janniro, i6 de junho de 1920, 99° da Independen
cia e 32° <ia R<'!publica. - Epitacio Pessôa. 

Sr. 'Presidente da Republica· - A administração da Es.
tnada do Ferro Oeste de Minas, no decurso do · segundo se
mestre de i!H9, á vista da necessidade imperiosa e inadiavel 
do servico, ai'im de evitar a interrupcão do trafego por falta 
de combustivel. effeetuou· despezas com acquiaicão de lenha. 
na importancia de 529:5i4$654, cujas contas, constantes da 
inclusa relacão, não puderam ser pagas na vigencia do re
ferido exercício, dada a 'insufficiencia áa respecttiva verba 
concedida pela lei orçamentaria, Tornando-se, assim, indis
pensavel a abertura de nm credito, na referida. importa.neta 
de 529 :514$65'4, para o:'l pagamentos em· · questão, tenho a 
honra de vos propor seja soliC'ita.do do Congresso Nacional 
sua conc<:Jssão • · · -

Rio de Janeiro, f6 de junho de 1920. - J. Pires do Rio.; 

Srs. Membros do Congresso Nacional .. -' Tenho a. honra 
de submetter á. ''ºs~a esclarecida ·deliberação o a.ssumpto con
stante da. inr.lusa exposição de motivós que me foi dirigi<)a 

. pelo Sr. ministro da Viação e Obras Publicas, acerca do 
pagamento de 3.281 :7t6$190, proveniente de êompromissos 
assumidos pelo Governo ~ederal para com· as·· Co.mpanhias 
Commercio r. .Nnvegaclto (hoje Pere.ira Carneiro Companhia . 
Limitada) o Nocional de Navegacão Costeira, respectivamente 
nas importanoias de L879 :434$91.6 e 1'. 40'2 :281$274, <!urante 
o periodo de guerra entre o Brasil e a Allemanba. 

Rio de Janeil'o, ·16 de junho de 1.920, 99º da lndepeildencia 
e 32~ dia Republfoa. - Epitacio Pessóa. ·· 

Sr. President.é da Republica Por escriptura. de f :t de 
abril de 19i 7, o Governo Federal tomou de arrendamento da 
Comp_anhia Commercio e Navegacão (hoje .Pereira Carneiro 
Companhia T~imitndn) ! 7 navios a vapor, que foram .resti
tuidos, entre 15 d~ setembro e 31 de outubro do mesmo 

· anno, depois de rescindido, por escr.iptura de · 6 de setembro, 
o alludido arrendamento. . 

Simultaneamente, por aviso n .. s, <fo 23 de maro0 da
quelle mesmo anno nos termos da c1ausnla XXIV do contracto 
que a Companhia' Nacional de Navegação Costeira mantém 
com o Governo, <'m virtude do decreto n. 1.1 . 77 4. de ~f de 
novembro de 1915, foram requisitados para occupacão tero
poraría quatro .... a;po:res oe~a ;companhj:a, os quaesi foram 



câ'nara dos DepLLados - Impresso em 22/0612015 14:4 t ~ Página 4 de 72 

· ·· ·· .,,. -~ ... ,,, .... ··1·8 .. .,,,.,., .............. ~Ho' ..,.,. .. ·1·tu>"""""'" .. ·~""-·'······.·;." · '··'··'&~~r'·" " ;;·:; ..... o . ~ .. -... .• ·--- ~ .... ........... . · . . ,., ,._._ ·s·.,_SSA-v··.,~u:· · · -.,..,,,, ··., u.- ...,.,. '3'j;,V , . . . 



Cà'nara dos Oepli.acJos • lm;xesso em 22!00/2015 14'4 1· Página5 de 72 

43() ANNAES DA GAMARA! ' . 

§ 3. º De 100 alumnos, áspirantes, para a E~scol~ fü.ovat • 
. § 4. º De 5. 000 praças p~ra o Corpo de Mar"mhen·os Na-

cionaes . . 
§ 5. ºDe :1.200 foguistas, marinheiros do Corpo de Mari-

nheiros Naeionaes. 
§ 6. º De i .200 fo5uistas êOntraetados . 
§ 7. º De 800 pracas do Batalhão Naval. 
§ s.• D.e 300 alumnos dá Escola de Grumetes . 
.§ ~. º De i .soo aluamos das Eiicolas de Apre.ndiiel!I Ma-. 

rinheiros. 
Art. 2. ºEm tempo de gu.err?- a forca n~v.?t compor-se"':']J.a 

do ;pessoal que fw· .necessat1o, · . . 
.Art . 3. º O tempo· de serviço dos ma.Pinheiros p:rocedentê:s 

das Eswlas de Aprendizes MiJ.rinbeiros será de t5 annos, a 
contar .t.la data da inelusão na rei:pecti:va Escola, e o dos vo-
1.untarios :;erá de tres anilos. 

Art. 4 • ., Os .claros qU.e se 11brirem no pes~o.al da AJ:'mad~ 
ser~ pree~h~dos pela :E.se.oi~ Naval, peJas E.s~olas de Apren ... 
dizes, pelo vohlil.taria.do sem premio .e pe~<> ~IJrieio, resula.-
mentado na. fórma da C.QJl.Stib.líQ.ão; . 

Pa.ragrapho unico. Na insufficiencía dos meios decla.,. 
rados neste artigo. fica o Poder Exeeutiv'D imt-0rizad0 a re-
crutar o pessoal por meio pe ·contracto. . · 

Att .• f5." ·As p;raca$ do ~o.gJo d.e ~ar.lulleiros N~c1onaes .e 
do Batalhão Nav-a.l que completarem tres ãnnos 4e serv~, 
com . exemplar comp~r.tameJltO, · ter.ão .uma sraf.j.t"w.ação igua1 
á metade 4o $ldq· s1:mple& .4.a . çiasse êl'D qµe estiver.~m, ~em · 
prejuízo das demais gratificações -~ que tiverem dir.e~to. · 

Art. 9. º As PN~B do -COrpo de · Marinheiros .Nacionaes, 
do Batalhão Naval que, · fmd-0 o tempo de servlçoj ·se .-engaja.
rcm por tres atnlios, recebel"ão . soldo e. meio, \0 aquella.s que, 
conclui.d.o este prazo, ~ re.engajar·em, por mais tres, quatro· 
ou cinco annos, receberão so1do d,obrw19, !IDPPi'iµlid,a.s as· ça-
f.ifica~.ões de 1:25 e. 250 réis, anteriormente abonad~. · 

Art. 7. º As praças· ~o Corpo de Marinheiros. Nacj()Aa.es 
e do Batalhão Naval que se engajarem ou reengajarem terão 
direiLo em e-ada engajamento ao· valor em dinhéiro das pecas 
ac fardamento gratuitamente disttibuidas por occasião _de 
verificarem a primeira praca. 

A.rt. :8. º As pracas .dos eorpos a ..Jma .citados approvadas. 
no concurso .de ,esp.ecialidades e as que e•ercerem os cargos· 
definidos no decreto n. 7. 3'99, de 14 .de maio de 1909.. terão 
direito ás grat.ificacões especiaes est~belecida.s na tabella an
nexa ao mendonado de.ereto, além das demais vantagens que 
lhes eompetirem. eomt.snto que as re,,ativas a iD.eum,be~eias · 
ná~ exc~dam ao limite maximo ·fixado no 11:guia> para e) abono 
tle vencim(O\nfo~ ~\8 pra.Qa5. · 
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Art. D.º Serão considerados da reserva naval= 
§ 1.0 Todos os individuas validos que tiverern servido '1a. 

.l\f:J.t'inl1~ _de Guerra por mais de tres annos, como officiaes, 
sub-off1c1aes ou praças, sem nota que affecte a sua reputação, 
exceptu.ados os i;ene.raes e o~ que contarem me.is de 50 annos 
de idade. 

. § 2. º Todos os indivíduos pertencentes .á marinha mer
cante. ou á profissão inaritima que . apresentarem certifica.do 
de habilita~ã.o yara o serviç·o <la Armada, · expedido pelo re-
spect.ivo Estado Mai-Or . · .. · 

_ § 3. º O ~oder Exec!J..,,tivo prop~rcionará a _instruocão te
chnrna e pratica adequada· á obten~ao do certi1'1cado ~que se 
refere o § 2~. 

Art. iO. Continúa ~nl. vigor a autoci.zü.(jã.o .contida oo ar
tigo 3º do decreto n. 4.015, de 9 de janeiro de 1920 . . 

Art. i1. R?vogam-.se as disposições em contrario. 
Rio de Janeiro, 17 de junho de f920, 99º da Independen

cia e 32u da Republica. - Epitacío Pessóa. - A' Com
mi.Ssão de l\la.ri.nha e Guerra. 

· DD l'ribun.al de Coo.ta-s, de i. 7 do corr~nte, · communicando 
que reg5stro:u, sob protel3to o credito de 3.H.1:313$600, para 

· for·nec.iroento · aos . Mihistet.ios da .Marinha, Vi~ç·ã.o ~ Obr3s 
l)ubliclis e ~rieultura. Industria e Commeroio. - A' Com
mi~c;ão de Tomada de Contas. 

Requel'imentos ~ 
Da Companb.ia Paubsta. d.e Estrada.~ de Ferro, pedindo 

· iSenção de direito de importação e de expediente para. o ma
terial já encommendadtJ', destinado á electr-iffoaoão de sua · 
linha ferrea te Jundiahy á Campinas. - A' Commissão de 
Finanças~ · . 

. . De Naegeli & Comp·., L.imitada, sObre .a tl'ibutação das 
rnatedas corantes.- A' Commís.são Especiat da Reforma Tri..: 
butaria. . · · • 

:São successivaroent.e lidos e fia.a.m sobre a mesa . até u.1 .. 
tcrior deliberacão, dous project<>s do Sr. Vicente ·J?ir.ag~b.e.-. . 

São .successiv.amente 1idos e vão a imprimir, os seguintes 

:PROJ'EC'l'OS . 

N. 5 B -, i.92{) 

R.edQ.cção para. s•· discussão do projec to n .· 5 ~ de . ·19M, . .qu,e 
estabelece u'ln(J. segun:Ja época de e:xames àe P'f'Cparatorios. · 

o cangresso Nacional resolve: 
Art. i. 0 :F~a .estabelecida \\."'.na segundà- él)oca <!~ .ex~ 

de prsp~e.torioe; nos ~rmqs 4.o ~. ~, do deeret<) si. 'i1 :590. 
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de iS de marco de 1915, cie {6 a 31 de julho do corrente 
anno> e nos seguintes, de accõ"rdo com o que se obse·rva no 
Collegio Pedro . II . · 

Art. 2 ... Só se utiliz~rã.o . dessa .época os candidatos que· 
provarem inscripçãa na primeira, sem terem podido realizar 
os exames referidos ou aquelles que DOr qualquer ci~um
tltancia forem inhabilit.ados, r~provado.; .ou deixaram uma 
materia, a qual poderão repetir. 

Art. 3. º As inscripções se . farão no Col!egio Pedro n, 
d~ 1 a 1!) de julho, no «Orrente anno . 

Art. 4.." Revogam:..se as disposições em contrario. 
Sala das Commjssões, 17 de junho de 1920. - Antero 

Botelho, Presidente . - Azevedo Sodré. - José Aµous"to • . -
Raul 4.li•es de Souza. - Paulo de . Frontin·. - Ephigenio lle 
Sallei. , 

N. 58 - i920 

Decla,ra .que o irnmediato ao candidat·o ern que recahir a no
meação, .nos concursos realizad.os nas facuUJ,(ll}.es superio
res de ensino e no Collegio Pedtro ll, tem direito ao provi
mento no cargo do substituto a · que concorreu; com .. pare~ 
ce-r da Commi.ssão de Jnstriecção Publica, .. contr...a.ria ao 

. projecto e favoravel a.o «Véto~ do Sr. Presidente da Repu-
blica · / . · · . · · . ·. 

(Vide projeéto n. 98, de i919) 

PAREC~ 

O Chefe do Poder~ Executivo negou sancção· ao projeoto 
votado no annQ proximo findo pelo Congres-30 Na-c.ional conoe-

. bido nestes termos: · · 
·«Art. 1." O immediato em votos ao r.andidato .em que re..i 

· cahir a nomeacão, nos coneursos realiza.dos nas fa,culdadee C\u
periores de ensino e no Çollegio Pedro II. na forma dos arts. 43 
e 44 do deoreto n . U .530, dê tS de março de 19j5. desde Que 
tenha sido apprôvado unanimemente -pela Conarencão. terá 
direito ao provimento n-0 cargo de · substituto a que OO'lCorrer. 
logo que se dê vaga por qualquer ciroumstancia. · · . 

Paragrapho unico. Abrir-se.-.á. porém, novo concurso 
quando a vaga do logar de substituto se dêr mais de t.-rea annoõ 
depoi~ do coneurso. 

Art. 2.º Revogam-se as diSl)osições em contrarie'.> 
Examinando cuidadosa.mente o assumpto e os motivo& 

íundamentaes do vr.to, a Commis~ão de Tnstrucção Publica·, quo 
não possúe propositos eubalt.ernoi e agiu de bOa fé e sã cu •. 
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.sciencia. ao concordár eo:oi o proj~cto, verificou QUé o oaso a 
resolver é dos mais interessantea, delica.c JS e complexos, pro
v-0cador, mesmo, de algumas consid~açôes ponderosas a que 
ella não quer e não deve esquivar-se. O citado decreto i i . 530, 
de HJi5, lei principal em voga, dispõe: · ·· 

Art •. 43. Logo ,Que. vaga\' um· logar de pr,ofessor substi·-. 
t~to. o d1rector {se3a dito: do estabelecimento onde houver a / 
vaga) mandará publicar edital com, o prazo de cento e vinta" 
dias, declarando abertas as inscripções para:-o . concurso, · bem 
como as condições para se insoreverel'.:n os candidatos. · 1

: 

Remetterá eópia. dó edital ao Minislerio da Justiça . ê Ne
gocios interiores, afim de ser transmittido, . em resumo, por 
telegramma, aos Presidente e Governadores dos Estados. 

Art. U. Poderão concorrer á vaga de professor substituto-. 
, · todos os brazileiros que exhibirem folha corrida e · forem 

maiores de 2i annos . · ~ 
· Art. 45. O concurso para professor substituto é para: li- . · 

v:re docente comprehenderá : · . . ' 
a, um trabalho de valor ·sobre c<idxJ, uma das -nuxterias da se..; 

cção, impre-38o em folhetos, qo~ quaes eincoenta ex:emplare~ 
serão entregties ao secretario. dQ inst.it.ut.Q, mediante recibo;-

b, arguição ·do'cadidato pela. banca. exa:roinado-ra composta 
de quatro professores, sob a presidenciã. <l'o direotor, para veri
car a autbenticidade -0u pàternidade-do trabalho ªscripto apre-: 
.sep.tado, podendo cada um dos quatro professores iaterrogár 
o candidato du;ante meia hora, no maximo; · 

-. .c, _uma prova prat'ica sempre que o assumpto das cadeiras 
da sec(,(ão a eomportar; · . . 

d, prelecção, durant~ quai'enta. minu.tos, sobre -Um . dos 
.pontos do pr.1oramma de cqda uma das .cadeiras da secção, 
tirado á sorte vinte e quatro horas ante~ e postos os papeis na 
urna em presença dos candidatos, qué ·verificarão se foi in-
clui.do cada J)rogramma na integra . . . 

Art. 46.. Será pu~liC.? o concurso e realizad:o em sal~ qua 
compcrte grande auditor10, collocados os candidatos a igual 
distan.cia dos espectad-Ores e d!l mesa. examtnadora, sem dar 
as costa·;; );>ai·a esta, nem para aqlfelles. • 

Art. 47. A Congregação reoebet'á os folhêtos com a the:;e 
escripta, ó assistirá. ás provas oraes, votando afinal na classi
ficação e approvação o.~os candidatos, pelo modo que u recti-
mcnto interno estabelecer. · 

Art. 48. O director communicará ao Governo qual o 
conr,urrente que obteve o primeiro louar e este será nomeado 
<lez dias depois, si dentro desse prazo nenhum candidato .re
"correr da deliberação da Oongregacão para o l\finistro do In- -. . 
terior por intermedio do presidente do Conselho Superior do 
Ensino. · 

At•t. 50 .. Os livros docentes, quando . candidatos á vaga de 
J)rofessor subst.ituto, ficam dispensados da p1•ova esc1ipta .e 
do intt:rrogatorio 1·epectívo, apresentando o mesmo trabalho 

ó.- Vol. n 2s 
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ímp1·c~so já offerec-ido poT eUes, af'im de ser eop.fr~ntado 
com o dos demais candidatos, para o effeíto da classif1cacão, 
aah·o si preferirem redigir e sustentar nova these . 

· l'arag'l'apho unico. Em Í{/ua!.da.de de condições r.aberá aos 
U;v1·c docentes a pref ererzcW.. :Para a nomeação. . . · 

Art. 58. Em todos os impedimentos do professor catbe
ílrát ico ~erá a. cadeira regida pelo substituto da secÇão. No. 
fa!ia def!ste, o director ckama·rá um. dos · tivre docentes, de 
p;·ef ercncia o que leccionar a ma teria da cadei1'a vaga. . 

Art .. 70, lettra j. (Compr.t.e {t Congregação): assistir ás 
prova~ oraes dos concm·sos, exaµlinar as provas escri'ptas e 
·vutnr na classifiêação dos candidatos pelo modo indicado no 
reainumto interno . 

l<'oi como se "!Ô attribuido ao regimento interno ·cte cada 
inst.it.uto de ensino re.gulamenta,r a fórma das votacões no 
proc<>sso de habilitação e claasifieação dos candídatos a con
curso, respeitados os . principias basicos cujo . resu~o essen
cial vem .de ser · copiado e sublinhado nos pontos que se re
commendam á analyse ê á critica. 

~ Sem consultar as pa.rticularjdades . regímentaes . das nos
sas NiC:olas Buperiores offieiaes e do Collegio Pedro II, . não 
~e p6àe argumentar com clareza e verdade legal na contro.,.. 
V<'tsia que se diêcute. 

. . . 
. Encontra-~e compuisando i"f r~gimenf.o interno. da. Fa·-

1:uldade de Medicina . desta · ~apital. estes dizer~s: 
Art.. 32. No dia em'· que findar o prazo- .da inscripção 

reunir-se-ha a Congregação para juf,gar da idoneidade m<JTIJJ 
dr: t::arla eand'idato .• re-ee'ber os ·respeetivos 'trabalhos e eleger 
a eommissão que terá .de arguir os candidatos e de organizar 
a lista dos pontos para a pro-va pratica. 

· Art. .39. Terminada a ultima prova do .concurso a .com-
111 i.;!'.lão du que trata o art. 32 redigirá um relat.orio geral do 
concurso. referindo-se ao merecimento revelado em cada 
11'N>va. pelos candidatos depois do que realizar-se-ho. a vo-
l . 111,~i'to • 111 · · 

:\ri. '12. ·,t votac;ão para r>roí'es801· substituto far-se-ha 
1·111 dou~ tur·no~: o primeiro para. habil.itai;ão ou inho.bilüaçlJo 
1/e Ntda t:n.n.d:idato, o :1eau.ndo pa-ra · classi(icaçllo dos lt.abili
lados, ~Plldn, úm um e outrQ turno, feita a votação por oe
dula as.signada. 

§ 1. º O voto para classificação será uninominal, votando 
cada professor no cima"'idato que entenda dever polas provas 
c~hibidns, ~ar proposto ao Governo. · ' • 

§ 2. º Pa1·a essa classificacão é necessaria a maioria ab .. 
soluta dos p1·cscntes á Góngrrigação. · · 

. § :1." .N.iio ~ht.C\ndr~ n.enhum dos C'.oncnrrentes. nn. votação · 
par a ela~1< 1f1cac;.ao,, ma1orw. absoluta de votos, proceder-se-ha 
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tioirct vótação enitP. os dous titais votados, salvd si com um 
destes ou côm atilliús tivererii crripatado outreis conctll'i'entes, 
.casô f'..ni que- a vota.cão abrangi?rá _todos os _ ompatàdo.-:: . Ye
rifiéàdô tia -segní:tda :vot&l,;ão empate, eilh'e os -ir:lais votado~ . 
l:ierá a classificação dee;dida -Pela. sort.e, _ se não houver; aritte 
os eitipátados livre doeehte da· secÇão · ou de alguma cadeira. 
da seoc.M, do qual cab'erá o 1 º logar, independente de .sor
teio . Càso· 'hàja etitrê est-es rr.iais de uw livré óocénte <l:g se~ 
cc~o êtiti'ê eHes ó <iüe se · procederá do sorteid~ , . 

· · _ _ &\rL i.38 .- d can<H-efato que approvado no concurso para 
prdfessor subsf.itutó não logre ser .êscoJ.hido -para a nómea"
faô, s.erô. con_sidertido livre itoêente, df1, matéria ou materi â.<1 iie 
que tiver féito êoncv:rso; -caso assim- ó .req-'Ueira. ' 

As :éacuidades -de Direito d~ S; Páulo' e ·R.ecife,- limit~m 
, ~ pattiéil)arem do esci'utinio da clàssiffoa:ção os candidatos 

que ti-Vetem, pelo menos1 obti.li.o . dous terços _d.e votos para ~ 
approvliçüo-- oit .habili tação; o «J.ue -~ uma e:"figencia êxctüsivá. 
do I\.~gimento de ambas, sem similar nas dos .demais in'!ltitu-
.tós referido.s . .. -. _ . - _ .- .. .·_ . __ . _ ·_ 
. . A: Escela.Polyt~~hi;üca _e .o c:_ olÍe~'io _ P~dro _ q, dado _o em~ 
p_a;te .. as votaç-8.p; stibshtuem o . sortgio .usado _ no --processo da 
FacuWãde ~~ . .M.e?_i9ina, .P'~l_d ~-ó·t() ~e _ f!.~s~_rr'f/pf!,te _ d,os ,~e'!-s t~~
~ruict~vo~ di1•ecfores, o msto se tia.rmomzam com a Fàdu~c!~t.Ie 
~~ D1re1to de S. _ Pa~lo. Por. sµa ~~~ a Esc9Ja PoQ>-techmca • . 
Iid _ § &'. do O.rf. 67, de1. s~ - r~g1rtiéti-tô, . cQ:fisagftt: _ <tEm termos . 
süecé5sixos (fsio ~; ttpôs à dft. esQóltià: _do ~andiàà'.td a tiÇitn<!at1 
fàtfld_ ·a Cón(Jref/iiÇão a -clãssirtc·rMãd a_o§ dema:t~- candida_tds lia.::. . 
M itddbl. · · _ - · . - · -

- .. Fóiitiula ragu1ar'trleiite oBédéeida -pelo Oâ'llegio Pédfü 1I 
e api)la4'clidti f;& stm _ dirêé·tót'; nessês tót>'iêôs dõ r~Iàtôrfo de -
i 9! 8: ·éJVôs j'!1.lgamerttàli lie . cottêur'i<JI_ · tem a 0(Ji11/ref}ár;ti.o llo 
ct>lle(fíd 8etJti'lilf'f a norma d.e <fli1.:i8tf~atr tddtJs os dlzndid~ltuá, 

'- ai'/Sdit. Q!te sd ao '/i'fi~ird déifll; M1lfl/1etir a -n.p·mt!at;ãCI; u dd 
tncs1i'tti ml:Jdo· dita procedtdiJ a d<JUta Oa'IÍ{Jreaai;ão d.a- Es·CtJtri 
Polvtéclintcd esta-Ottpital. . · _ 

Nrt Oanselhri Sttpmof' de Ennnd1 -_ém uma d!U-.sessões d.e 
/evet'e·f:ro de -19-18; iJingo·tt o pdrecar. dos que ds cdnn'N!flf.l{!fí.tJ$ 
a8eignam (1 1Je1Jei' dé ta.d 8omente .indiéar, d.entre .os cóncu:r• 

-rênte'.t; a(JU-ell.e <JtU! pel~ GoVe'r'fl.o de_vu. aer n<Jmeadti. . 
Em- abono .das normas átt! alJU.i seottidfzs pela ConurtJ(la

çaô do Ootleu·io; cum/JYl'ê':"ifne oqservar qtte altas -tee.m. por 11i: 
1°·~ A le·t. •. a~t. 70; lettra· J; dp d~creto n~ H .-sso~ de . 18 

dê março de .f 9{ 61. o ,qual entr.e as a.ttribuwt5es da cOnfl'Mf/IJ.• 
çâo enumera eita : · Assistir . ás provas o.raes doa _aonctlf~(.'8-
e.cz~in<l;r _as fli'oV,as . esçrtP,ttis e votar. na classificação dtJ11 
cimdidatos '{Jelo _modo indicado no Re(Jimento lntem(J. 
. 2,;. A-. ácquie'Soencia do Poder E:cec-utivo ®·.Qttal na p'eà ... 

·soa d.o fix·mo. S'!' •. Miniátro dd Interfor. teem stdo eri:viafÍo.s 
as actas_ e mflis papeis conc'e·rlientes aóS ct>neu:t";o8 do Colleqió 
Ped:ro 11. _ _ - _ . . . " t . . t . 1 $0 ~ À tJPJ,nM.o dd P{Jdé.r L~qi.st<i._ 1:06 .. que, . t/ib. if.Ui r{l.fi _ ei ae 
ôrfiá"ti' enta ( IJ de Janeira de l!lf 8)' inc'tuiu urii.d. Ji,sposiçfJ.o q~-. -
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· co~ede o direíto de seio nome~s .s~titutOs aos !JJrofesso.:. 
res cr,ássifiéados em 2° logar, em determi'lllLd:às conàf,çães. > 

Em tudo· mais, a parte incidentes mínimos que Podem. 
sem pl'ejuizo, escap~r á menção, as . dispõsi~es regimentaes 
dos varios estabelecimentos se assemelham. 

Estudando-se, portanto, o · projecto vetado em contfronto 
com as regras de direiro positivo e formal cujo resumo 
acaba áe se fazer, não ha como fugir-se ás reflexões que. se 
·PaRSam a emittir. Ha duas. ph~ses manifestas e inequ1vo~a~ 
no julgamento dos concursos pelo vow das congregações do~ 
e entes - a da habilitação ou approva~o · dos candid.atôs -
apresentados. e a da escolha da.quellé candidato sobre o qual. 
na conformidade. do art. 48 do decreto n. H. 530, de iS d& 
marco de i915, irá recahir a· nomeacão do. Gov~rno por indi-
cação . prévia da dita .congregação. ' . 

· Segundo a praxe regulamentar de alguns institutos de 
ensino, a exemplo da. Escola. Polytechnica e do Collegio Pe-

• dro II. esta ultima é ta.mbem claramente. como se nota, uma 
Jlhase · de cla·SSificação e graduação do merito dos candidatos 
:fundado nas ·provas;· e nos restantes in.Stitutos, tão sómerite, 
um :eaminho a attingir si á certeza do preferido pela. maioria 
de votos da corporação julgadora, para satisfaç~o do preceito 
legal ' que determina r~trictamente a designação e~ um só 
nome. · .·· 

Por occasião de realizar-se qualqÚ:er · das votações ·dos 
dous escrutifiios especificados,. os candictatús já se sujeitaram 
a todas as provas e formalidades da· lei e regimentos i~sU
tudonaes, e já deram, em vista disto, as mais ·amplas e in- · 
concussas demon:strações publicas .do seu prepara . scientifico 
e da sua capacidade mo1·al e . didaetica, que outra. coti..ea não -. 
traduzem sinão a sua plena sufficiencia para o exereicio pro
fi~sional da -se.ecão· ou c~deil'a. a que concorreram: Offerece- : 

· ram um trabalho ou monographias dB valor sobre a materia 
em concurso e se . submetteram a uma arguiQão ptiblica no 
intuito de patentearem que a. obra é da sua· autoria (e ahi 
está preenchida a condicão de saber) ; prestaram provas pra
ticas quando estas exigidas .e fizeram preleocão oral, . durante 
longo tempo; acerca· de pontos sorteados _(corroborado .mais 
uma V.ez ios seus attribu~s s'oientifieQS-füdaeMc~) ; fina1-
mente, exhibiram folhá corrida ·da sua eond,ueta. anterior (ou 
a. documentação escripfo. da. sua afiançavel situação mor~l) • 
Ent.re o escrutinio ca bllbilitação e .·o da p-refereneia para 
indicação á nomeacão, não medeia nenhum requisito a: mais 
que accresca o mereoimentO das provas dos · coxwurrentes .e, 
por consequencia, os candidatOs remettidos á classificação do 
segundo escrutínio, ipso facto, se acham pela Congregação 
considerados com a aptidão necessaria para regefem a. di-s:... 
ciplin~ do curso a que se candidataram . 

De modo inverso não se eomprehenderia a inhabilitaoiio 
claquelles que não produzirem, dentro dos rigores eXJ)ressos 
e taxativos da lei, o cabal desempenho de todas ·as provas; 
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nem . tão pouco o aproveitamento dos habilitados não escolhi
dos, indcpendent,e de novo conc"Qrso sempre que o requererem, 
para. a funccão -professo~al da. livi.'e dooeneia, que 6 a mesma 
nobre funcção <!e ministrar o ensino ao alumno em falta dos 
catbedraticos e subetitutos das cadeiras. ~ 

careceu, pois, de nzão o. 't>Mo ao affirmar: cque a ~im
ples approvação pelos e:i:a.minadores nál) tem o alcance que 
lhe attribue o p'l'ojecto; apenaa . significa que o candiàato sabe 
a mo.teria, mas na.da di.: quanto . ·aos. demais predku.dba reqtte
ridos i;ara () m.agisterio, 08 qttaeJ, entretantO', devem. $~ le
Vad.OS em linha de · cont~ na classific.ar;d.o ou na indicaçll.o ao 
f1ot11Jmo; e ·que o immeàiQ.to. em votos · p~ndo ter obtido &6-
mente ·Um ou. dous votos, minoria da Conqreglição,' 'ninguem 
póde g11rantír que a maítJria o iuwaria a.pto, se ltottvt!f.Se de 
rnanifes.tar-se sobre este ponto.> · · · · . . .. , 

. · Reiilmente foi ir~aioavêl o véto ·neste treé.ho, porque;' 
como · bem o significa o vooabulo habHitaQão, o candidató· ha.:. 
bilitou-se no- primeiro escrutinio a- poder ser o escolhido. no 
segundo escrutinio ao preenchimento do cargo, reunindo para. 
isto os requisit.os. bastantes de ·.aptidão e capacidad_e technica 
e moral; tanto que, independente·· de novo. concurso, o. reque
rendo, qualquer dos habili~dos ou-apptovaclos, pelo regi~ 

. mento da ;Faculdade d·e Medicina, · será investido das attri..; 
buic~e.s .de livr~· docente. O papel d·~ congregacã<? no .segqnd~ 
esorut1"Q_10 . c_ons1ste. êm · escol•her pelo . voto unmommal um 
nome a des1gnar entre os · dos cotnpetentes a.pura®s ·na ap-:: 
provação, o que, rio oiiso de empate, ·como demons'trou-s~. s_e· 
·decidirá. em. sor.teio-na Faculdade de Medicina, 0-U1 pelo ·voto .. 

. . resolutivo rdo director na Faculdade d'e ·Direito de S. Paulo, 
na ·Escola · Polytechnica e no Collegio Pedro Il; otl' recahiQ.dio 

· no empa.t.ado que tiver; por si, a condição ·de já ser antes li-
vre .docente da. secoã.o disputada. · · ·. · · 
· · Onde se infere que nem sem:pre o criterio d~ maior com-· 

tietencia precisamente a.ferida d~ prova.s ·vinga escoimado 
<ie .auvida-s nas aludidas nomeações.- o· proprio véto deixa lu ... 

. · cic41,mente tran~~arecer q~e o . syst~ma rest.,:ictivo · da._ indica- · 
cão 4~ .um-. candidato umco ·escolhido _pela congregaçao ~ra . 
merecer a. . n-0mea.cão obrigatorla do Governo, não é · o me
lhor, quando d'eelara ~ erit.icando a lei actual no: seu art. lí8 ~ 
itSeria . talveJ maia p,.udente não . imp61' ao . GfJ'Verno o candi
dato preferido pela conoregaçõ.o e, ~ntes, dei3:ar-Uie a:. liber-

. "ades de .escoUteT entre os cl.a,'!sificados noB dous pf'imeiros 
lo{jares, como se pra.ticava em 7'egimen anterior. E nestas 
circumst.ancdas deslisam da . verdad-eira 1-ogica os periodos que 
seguem~· 

<vem agora o projecto, que me é submettido, visando . 
ainda favorecer Q candidato v.o.t<ido em segundo lógq:r, . 
de quem exige, é certo, a approvaçiio ~{}r unanimidade, 
mas em -,benefício de quem se contenta r.om: qualqu.er numero 
de voto$ ·para· a i'ndicw;ão a.o Go-verno~ etc., etc. ·De acc~rdo 
com este 31!8temo., as fitncçiJes . d.e professor não são mais con-
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lia:f!,~, cqme é fle jiutiça ~ f1,o i~e'tl1:S$€; (Jo énsi?W, p9 qgs que 
tf'!T-ern rµ, rrie~ho.res prov~ ~e cQm11etenoz.al set,..a,.,~P. ;g,mbrnn 
'Y~~ qy.e derem pr.~'Uas (i.e ordem $eCy;n.4q:rJ4,1>, , 

Oom effeito ~ divergencüfl. ctos dictame$ do PfQj~cw ·e. 
da maneira de enten4er exaf~pa na !3l:'füca á lei vjgente 
po~stap.t~ d9 véto, es~ . em que .o (!Oto 4Q Cqngressp nij.o · quiz 
µ,.f~~t~:r cl~S congregaCO!J:lS O~ 4if'~ltg ~ e~~9Jqa ~m _tµd,p O es.,, 
PlrttO CP,rr!'lqte da l~Sl§i~c~o. dp 'tlP~SO pa1;i:, ~ Q.e1:x:oµ O Se".':" 
~p.pQ vqt:'f.(j.o ·no. seu rti$peq_tivq nume:i:o de -0rd!lm iIP,W~d.ia.ta 
~IP. votos parµ. Ulll. a-P'fõye1t;;i.mento p:rob~ew.~tico np prazo 
lr!!i:x;f~Q ·de trep, ap.no,s; ~ffi911.:}Il.iO, a pr~valec_er. -~ ppiµiã.Q qo 
ll;~!'lcutivo, ar.rriad.o o Pr~Hlénte da ªepµ~h~~ dqs poq1eres 
qtJ~ a~onseni~. fi!3 9 qµ1z~s~~. po<Jenil' · ,.,di~cpcionar!all1eP.t~ 
np~e<i:r o· mepps yq~a,qg, se~ attent!:\r ~n;t~o parª o qytmt~m 
dos votos, com preter1cao ev1den~ 49 Il1i);lS yqt1!dQ; crµ na..1m
guagem textual do véto, o menos competente,· COl!l preJmzo 
dp mais . c;oinP.~tente, a juizo qo v~Jor .· num1u•foo qas pfefe
ren~iii~. q·e caãa jµlg~4·or. llª8 Gongregac!}~s~ :pe sor.te q~13 11ã9 
fooi pr.oQed!'Jp.te ·O vetei. aQ qµa.lífíc~r .de iµçompf:ltept~ P.Ui ~ej~· 
dito, de ID,BUQS !WffiP,_e~~nt~. Q Ç}a:n,1;\lgato . vota.q_p em S~S\!Ild<;t 
logar que, n~ s1tµi:i.ca;o µeH~ pr{lcO!ll~a..cli,i., . q~ e~~qlQ.a · f~i~ 
pelo Goverµo entre ctóus nomes, llem. I!O-deria ser o escolhido. 
· · ·Mórri'ie~t~,' ·~~ ~!lb~fu t<»doe'· o~ qqe ~e9m.pá.ri,\wm ~~- tj.qSs~ 

rpar..clta pohtico~~~c~al qµ~ cp~gre~Qo'e~. e g.q:y~rflps· ~ao. pqr 
iSuétl. susoeptiy~1s pe, r·pmmettf:!r ~~3u~t-w~. e ~~ ~tt~~r a 
c~mbi?tqções ~ ?-n{l1J.enc}~~ de .?i~t.~r~~a. pessg~~: . . 

• A; miencao çlo .prpJfl:PW çir~~vrscrey~i:·~i:ie ~ Pl!QlllºYªr J:i.n.:i: 
xp~10 de opp·~r e:rqb~r~QS 11.9 PQ~s1vel a;pu~9 de P,ep1soes ~P,91.t;lO~ 
400.~~ ?e uma CQTlS!~g~cã~, ·~ · I.H~F?:· e~te f~m~ v1sgu çl~f~~ctflr o 
c~~~~ifica~o em 2~: ~(;){lQr, pr13c1.sam13n~ ~gµe.l~e spJ)r~ 9 ~aj, • 
em re~r~, :se pr~s~ipia. ~µ.piqir ~. 11.lta d?,.º i},t;)1J:Ol:njreµpjª . e a 
l~são, por ª'caso !ldHf1~~1v~l . . - · . · . ' 

.Entretanto, a. ·d~speito · q~~ ~çiµstder-i!GP.~s ~~e1.l4igl"-a ~~ 
~gµ~, h ?- ·. WHl~ Offil.S~~C>. D{) _pr.~J eotQ -ílf3 ~' JqqPtt~ qu,e. I1Qr Sl 
s6 JUStlf1ca a }eg1~p:r1~qãd.e d_o v(f(~. Os r.e1mm~11ws. mt.er-ttl.).!i 
q;i totf1:hqaqe çio~ nq~~o~ 1µs~1tqtas qe 13m~mo . sµper~g:r. -~ se.,. 

·· cundax;10~ pr.e~cr~Y~Dl. ·· ~ µi~1pf111 ~psolµJ~. g~ . v9taEt CQJPl'.l 
esse.ncn~~ ap Jl1!sam{l~fo ~s congTeg!l,Ço~E!, aJ~?.~ de . inte~n~ 
harPJ?nia com a qbs0r.v11_!l~1a 4a.. nl'q.gmatlP.fl ~~ :e~.ty'o µa,. ge-. 
nerahd~de das C<).rppr.~coes de\1beP!lP~~s. 

D . pr_oj ecto, esq~ene~qo.~se de pr?llU~Ci .. r a µ~aessid~e 
da ma1or1a de votos do-.~oder QOJlechvo JUlgadpr., em ab9}lo / 
do csndidat.o a que teno1anou favQreaer, nij.o só ferira . ao · 
bom senso das · delibr.J>acões ·sustentadas IlO valor. numericti 
das opiniões decisivas, como contraria o direito costumeiro 
e osc1·ipt.o fTUO adstringe a sent.enca das assembléas ·ao vqto 
qc St.!a. maioria presente; crit~rio. e~t~ resP.eit~~Q pel~s leis 
nnt~r10~cs - 11. 3. -1?4, ~e 6 ife _Jan~1ro ele 1 ~1$, ;irl.. ::?·:) 

. n. B.7..,7, de '15 d() 1ane1ro da 1919. 
Melfio1; fôrà quê ·'sé houyesse reproduzi.çlo li~tera.1mente· 

a r.itada disposição QO Ot'Cafne'll,tO de 19:(8, que 'satiSfâria sem 
mal algum. o PN1~amento d~·· s~lvaB"llarclar · .q~ ·· C11J?richos ·e 
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injustiicas o interesse do candidato 2º classifica<lo ; visto que. 
talvez, sendo éxcessivo o prazo de tres annos para vigor de 
um concurso, em um paiz em que não sobram os bor..s mes
tres e que, por co11sequencia., deve. se estimar o r.egimen da 
maior seleccão, sómente se o póde restringir ao de dous ou 
um anno. 
· . Assim, . pelos motivos expostos no fin.al deste trabalho ~ 
de pé os argumentos adduzidos, a Commissão :de Instruecão 
Publica. é -de parecer que se al)prove ·o véto. . 

Em Commissãq, 17 <le junho de i920 .. . - Antero /Jo
tc.lh.o, .· .Presjqente. ·- Raul Alvú de Souza, Relator. -· · · Bphi~ 
genf,Q, de Saf,les. - A~evedo Sodré, d e inteiro aooõrdo . com as 
con.clus9~s.. -'- Jr)$é AUgü?to, pelas concJ.USÕes, de· ~r,oôrdo 
com a::i . restriccões expend1das em sessão ·anterior da Com
missão. - Paulo . de Fr.ontin. 

MENl!IAGEM · 

. . t.;r. :Viée·J>residente em exercjcio da Camara dos Depu
tados ........ J)e conformidade com o art .. 37, § 1º, da Constitmoão 
Federal, tellho a honra de devolver .á. Camara. dos Deputa.dos 
a resQluoilo do , Congresso Nacional que dá direito ao provi
m~nto, no cal'go de· substituto, do h:nmediato em votos appro
vaélo· · una.nimemente nos ooricursos realizaQ.os. nas faculdades 
superior~s · qe eusino e no Collegio . Pedro II; á qual neguei 
sanccão· pelos motivos cop.stantes 4~ exposjcão junta. . .. .. . ' ~ . "' 

. ll.io ·iie ;T ~neiro, 17 de ,janeiro dtf i 9~0, ~9º da Indepen-
denoia e 3'.2º da lt~publ*ca . - · Epíto.cio Pess~a. · .1 • 

. i\ll;~i;u;,.uÇÃ,o A QUE SJ!; REFERE A MENSAGEM SUPRA 

· · Q Con~~~~o N~riionál . dec:reta: . 1 . 

Art. 1. º O immediato em voto~ ao candidato em que r t:.,.. 
cahir a. .nom:eacão nos ooncur.sos realizados n~s faculdades · sµ~ 
periores . de· ensino e no Collegio Pedro II, · n3 f6rma .dos . ar
tigos. 43 e 44, do decreto n, H .530, d~ i8 <te Iijarço de. i9i5, 
desde que .tenha sido· ~pprovado unanimemente pela consre-· 
saoãc, terá direito ªº provimento no· cargo de substituto a que 
concorrer, . logo q-qe se dê vaga por qualquer ciromnst.ancia. 

P~r&~apho unico. Abrfr-~e-ha, porém, novo concurso 
quando a · vatta do Jogát de sttbstituto sé dér mais de tres an-
nos :depoiá .. do . concu?'so. ' . 

· AI't. 2. • Revogam-se as disposições em contrario. senado. Fede11al. f3 de janeiro de 1920. - .Antonio Fran
cisdo. {/(? Azeredo, 'Vice-,J?residente. ___, Manoel de ;\.lencar Gui
marães, 1 º Secretario. .,.- Pedro da Cu,nha Pet!-rosa, 2" Secre-
tario . .·· : · . 

· N~~o sancção pelos motivo~ expostos em ~eparado; . 
Rio, i7 de janeiro de 1920 .· - Epitacio Pess~a. 
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ANNAEB DA CAMARA 

RazC1es do véto 

Dentre os meios d~ provimento dos cargos do magistetio 
é ainda o concurso, no consenso geral, o melhor. A lei actual 
(decreto n. U .530, de 1.8 de marco de 1915) preferiu-o, e no 
art. 48, declarou· obrigatoria a nomeação do ooncurrente que 
obtiYesse o primeiro togar. Seria talvez mais prudente não 
impor ao Governo o candidato preferido pela congregação, e, 
antes, deixar-:-lb~ a Jiberdade de escolher en.t~e os elassi~iea
dos nos drnls primeiros logares, como se praticava em regimen 
anterior . Isto daria meio ao Poder Executivo de attender em· 
certos casos â supetioridade de uns tantos requisitos de ordem 
moral ou didactica, :indispensaveis ao professor, ou corrigir 
fr..justiças porventura _resultantes de combfüa~ões ou . de in
fluencias pessoaes no seio das congregações, embora esse sys- · 
tema, não ba negai-o, possa tambem prestar ... se a abusos.: 
Como quer que seja, a condiÇão capital para o e~rgo é a com-· 
petencia scientifica ou technica . A essa condição attendeu o 
decreto .de 191.5; segundo elle, será nomeado professor o que 
melhores provas der de habilitação na disciplina da cadeira~ · 
Contra es$e salutar principio se veem de algum· tempo a esta: 
pal'te abrindo mal avisadas exoepçõ~s. Tivemos primeiro a 
lei n. 3.454, de 6 de. janeiro de ·rn1s., art . 23, permittindo, 
aliás só dentro daquelle anno, a nomeação dos candi~ã.tcis claa
sifica<'los em segundo logo.r, desde que fossem ·habilitados por 
unanimidade e c'las$ificados por . maioria absoluta de votos • . 
Appareceu· depois ·o decreto legislativo n. 3. 727, de u;· de ja,-: 
neiro de 1919,. estatuindo que os candidatos que não tiverem 
mais de tres votos contra a sua habilitação e forem c'lauifi
cados em segundo· lagar ppr .dous terços dos vot_os dos .emmi-i 
na.d.01'<!s, serão nomes.doa para as vagas que Qccorrerem dent'l'o 
de. uni anno, a corila.r do encerramento dos concursos •. Vem 
agora. o pro.iecto que me é submettido, visando a.inda favore-. 

· cer a candidato votado em 2° logar, de~em exige., é certo, a 
, approvacão por · unanimidade, . ma.s em beneficio de quem· se 
· contenta com qualquer numer<> ·de votos para ·a indicarifo ·ao 
Gove1"no e dilata para tres annos o prazo de validade do CCW4.
cu.rso. Julgo tal medida altamente preju~Hcial ao . ensino •. De 
accôrdo com este systema, as funcções do professor não são · 
mais confiadas, como é de justiça e do interesse do ensino, só 
nos que derem melhorei provaS' de. C?ompeteneia.; sel-o-bão·tam
bem aos que derem provas de ordem secundaria, sem terem ao · 
menos em 1seu favor o titulo de preferencia, de que aohna fal
lei, pois que o Governo, na hypcit.hese do projecto, não tem o 
direito dE'i Ascolha. Em segundo Jogar, a simples approvação. 
r.elos examinadores não · ~em o al-Oance que attribue o ,proje- . 
elo. Essa approvaçíj.o .significa apenas que o candidato sabe a.· 

· ~ateria •. mas na~a d.iz quanto aos demais predicados ·reque;.. 
ridos pnra o mag1st.er10, os quaes, entretanto, são ou devem ~er 
levados em linha de conta na classifica~ão ou na indteaollo ao 
Governo. · 
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SE'SSÃO EM . 18 DE. JUNHO m; 1920 . .. 
· O dmmediato> em votos póde ter obtido sómente um ou 
dous votos; em todo o caso teve a seu lado apettás a m(norla 
àa Congregação. Ora, quem p6de garantir que a maioria · o 
julgaria apto para o magisterio, si houvesse de manifestar.,.se 
sobre éSte ponto? Finalmente, estender a tres annos a vau .. 
dade dos . concursos, á dífficultar o recrutamento das oapaei
<iades, matando o estimulo dos que, confiantes no . .seu ta.lento, 
no seu ·estudo e na sua voeacão. se propõem a abraçar ~ nobre 
carreira . do magisterio. · Quantos neste período terão adqui- · 
rido :Conhecimentos <?Uperíares aos do candidato do segundo 
logar? Quantos, que por motivo occasional deixaram de · com
parecer ao concurso, · estão agóra desimpedidos para' se sub
n;etterem ás provas? Nes4l materia, o que a experíencia acon:
.sE.'2ha é que. se volt~ ào regimen. antigo: um· concurso para 
cada vaga. N{'go, por estes fundamentos, sancção ao projeeto 
e, de accórdo CCIID o art. 37, § 1"; da Constituição, devolvo-o 
á Camara que o . iniciou. · . · . .. 

Rio de Janeiro, 1:7 de janeiro de t920, 99º da Independeu- · 
eia e 32". da Republica. - Epitacio P~ssba. •:-. · · ·. 

O Sr. Presidente -· :Está finda a leitura do expedi~nte. 
Tem :i palavra o Sr. ~Tuslinin.no ·cie Serpa. (Pausa.) 
Não est.á presente. 

. . 
l . . . 

o Sr. Evaristo ·do Am~al (•) - Sr. Presidente, em p~i- · 
moiro logar. t~ndo sidQ nort;ieado por ~. Ex; para a Co.1!1m1s"'." · 
.i:;ão de Redacçao, na ausenc1a d.e meu 11lustre companheiro de 
bancada Sr. Flores da · Cunha, e não me sendo . possível num- . 
ter assiduidade durante o tempo· que a r..o·mmissão trabalha, 
por. mot-ivo de tratamento medico no consultorio do Dr. Ga
ht'lel de Andrade, venho pedir a V. Ex. que me dê' substituto 
nessa Cominissão. · 

Tamhem, Sr:. l'>residente .• fui àpresenta.nte, nesta. Gasa) 
do ·Pl'ôject.o n. 393, do ·~:mno passado, Que elimina. uma fia-· 
~ante iiljustica na lé'i dé montepio ·militar, isto é, e~tíngue a 
desigualdade entre a contribuição e a- pensão e, com este pro..; 
posito, restabelece a lei .n. 1890, que c,reou o montepio mi
Jif.ar. justamente na ba~e dessa equidade ou dessa proporalo-
r.íonal'idadc. . · 

Si.·. PreRidente, ·o meu objectivo. por agora, é sómente so
licilar os bons officivs de ·V. Ex. para que tenha a_ndame~to 
o respflctivo projecto, vi~to como não podemos deixar de ac
c~itar o~ . reclamos das viuvas e orphãos de militares, que . se 
Pmp<:rnham poln passagem do mesmo pro.fecto, que attende á.s 
conrJicõe;i ~speciaes .de innumerns familias brasileiras, viu
vas e orphãos dj? militares, que ~Rtüo . passando vida tortu-

Eato d;Fir-nr~o nãlo foi r1wist.o pAlo orndor. 
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r;lda, com cem ou. cento fl tantos mil réis por mez, quando as 
· contribuições pagas por seus esposos, paes, ou por ellas 
mesmos, autorizam. na devida proporcionalidade da · teí, 
maiores vantagens, . que, pelo menos, as amparem contra as 
mais crueis necessidades do tempo actuatl.. Essas. necessida'
~es são de tal natureza, que o Congresso tem ido sempre em 
socc~rro de todos os affectados pelas circumstancias da si
tuarJao .PresBnte. votandp -augmentos de vencimentos e outros 
provimentos que auxiliem aos mais necessitados. 

•remos t.ambern, Sr. Presidente, que a lei de orçamento 
de 1918 estabelece\.! providencias de amparo ás viuvas· e· or~ 
phãos dos operarias, victimas do desastre occorrido aqui, na 
i·ua Sete de Setembro; a viuvas fl orphãos de officiaes e ma
r!inhe-iros do Lloyd, tripulantes dos navios dessa empreza 
que tran~punfiam os rru1res ao tempo da guerra. Assim, nesse 
caso, é evidentemente urgente o andamento desse projecto, 
que não implica favores do Governo, não acarreta despeza ao 
Toesouro, para satisfa~er a inuumeras . familias brasileiras. 
qu~ devem ser ajudjldas pe!a contribuição paga por seus fal-
lec1dos chefes. · 

Sou o prímeir.o a verifjcar, Sr.' Presictenw, que o· esforco 
·dos pequonos nada consegue. Tr~o. porém, á. Camara pe
didos, empenhos dos iritereF;sados, que rião vão pesar no The
sonro publico, porquanto ,já, por meio do montepio, recebeu 
o Governo, em contribuições, as· sommas aquiv.alentes .. 

Entretanto, continuam as viuvas e. fil.nos .dos nülitares 
cada vez mais onerados, pelos impostos e ouiras -exigencias 
f'IU8 ainda não. pudemos eliminar. 

Assim é que pede o andamento deste pfojecto a viuva do 
official da Al'mada Aptonio M:~:icimo Qomes Ferraz. Igual 
pedido flizem os segu~nte~ officja,es d() Exer~ito : .' . 

General reformado José, Candido Rodrigues, major refor.., 
macio '.rito Conrado Niemeyf\r, major .Joitge Gustavo· Tinoco 
<la Silva. 1 º tenente reformado José Pinto da Silva, 1." te
nente Haphael r·cbanjo A. Quintella. 1º . tenente refor.m,ado 
IIonriqlln J·o~1~ da C1~ Guimarães; capitão ,João Aurelio f..ins 
Wanderle~· , s-eneral Francisco Fla1•ys, coronel B~nedi-c.~ 
:Marcellino de A.raujo, tenentf:1-co~onel Thomaz Ep1pq.amo 
Guimarüi•s. eapHão Adolpho Luiz de Carvalho. tenente-coro
nel Dr. Brcmn Braulio l\funiz, tenente Manoel Francisco dl' 
Almoida, cornnel Tra,jnno Cesar, Dr. Alvaro Teixeira do8 
Santos Imbassahy, tenente...,coronel Silver'io Augu,Ato de Aze
vedo, 1" !.en"nll' Lupí'rcio .da Silva França, general reformado 
Alvat'o Prnknil'a Franco. 1" t.enenle reformado Franciseo .Tof':I'• 
Montnit·n !~havPs, gener.al Bil:liano .Jost'> Tnixeira Ruas, corr'1.., 
nel Frarn~i~M Cabral . da Silvo ira, ma,ior Francisco de Moraes 

· iCavalcanO. tna[jor Aragãb Sobrinho, g1mcr.al Deocleciano 
Senna Dias. major Hyppolito Duarte Nunes. capitão Juvenal 
Pereira df' Snnz:i, 1. • tonento Antonio Elvidio de Andrad(', 
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~ajor Antoµ.io .José Julio Rodrigues, tenent.e-corpµel José 
Candido da SHva Muricy, tenente-coronel IPedro Fausto G. 
L~ô~ . · . . 

Rec!amam ainda. o .andamento de SP.U projecto, pa~a de- . 
cisão do Congresso, o mareobal Carlos Frederico· de .Mesquita, 
aim1rante Fra.ncisco Marques Pereira e Souza, teneµte~coro
nel Jayme Muniz B;irreto, general João Manoel Mennfl, Bar-
reto, general José Luiz Jlodrigues da Silva.. . 

As.sim, Sr. President!'l, dese.mpf!nhando-me de~se. · !iever, 
dc•ponlw ~as· mãos de V, Ex.; ew nome de~ses compl}f,riotas 
e ~speci~lmt:;>ilte no . das viuvas e filhos de of'fi~ia~s dQ ·Exer
cito e da Armada, o p~dido de a~da.!ller.to d9 · projecto Q!le, 
desde Cl]t~1bro, c:;e ª ''h:1. na C'onmuilsao de 'Finanças, pedido 
esse m~e por m~nha · vei reiterp. 

O Sa. AuausTo J.)E L1:MA ...,... Quem t1 o Relator ? 
O SR. ~\IARl~<ro AMAML - :&' o ~r, peplJ.tado Antç11~ío 

Carlos que. por muito atarefado o ~no passa4o, n;io .Pôde 
dar o devido andamento. Agora foi de novo a elle distribuído 
o referido p:rojecto, mas, S. E4 . não tem ·corpparécido ás 
sessões. 

Tenho dito. (Muito fiem: muito bem.J 
. ' 

o &:r. P~~!Jld.ep!e -. . q projecta !'l!'tá !i~ Commissij.o de Fi
nª'tl.Q~ ~ A Çomgl1ssao ou'y~\,l o a'{lpeUo feito. pelp nol:lre Depu
t~do p!lra que Hie pê rp.ptdo 11Pdª'm,~nt9 . 

Natur:ali:n~ll~ a Con•iniEisão o atteilderá · pom. a n:ia:x:ti;na . 
soHcitude~ · · · · . · · · 

O . Sr. Frucisco va1i~d'"°E1B ( •) """"".' Sr., P.r~sidente,1 muito 
se terú discufiido sobre a falta de instnllacão .con!ligna, quer. 
para o:. Senado,. quer· para a Camara .. Ainda agora, o Sr. 'Se
nador Alfredo Elhs; qq.e tem sido um dos incansaveis propu.,. 
gnactQtes da çon~trncção de Ulll novo edifioio Pllra o Senado, 
reenceta a su~ campanna opin~11da peltt construcciiõ de um 
pal!lcio · parf\ o Congresso· Nacional. . 

Pela elevação ·da somma 'de que cogita o projecto apre
sentado ao Sena.do, <~ natural o· receío de. que ma.is uma. vez a 
co'hslruccão se adie, corri prejui?.0$ evide11tefj .. '\s ·du?.s (fas11g dá 
ParlamP.nto precisa1p. de uma, ins.talla{ião QU'J lhes permitia, 
ao m enos. trabalhar em socego . Aiuda agora V . Ex . viu q\rn, 
apezar de fallat' alto o oro.dor que me precedeu não conseguiu 
q_ue a ,Cnmara .pot1cepesRe o assm:nplo da. qua S. ~x. de caso 
tao bplhantemonf,e t.ratoti. Snas pn1avras n~o fOf'am ouvidas 
na b:1ncada eµl que me encontro dis~ant.e apenas d)las filas dn 
cadeiras da(}uella em que S. Ex. fn~lon. Nada ouvi 11 Qlli 
do scü disctirso. 

(*) Este d-iscur.so não foi 'revjsfiO pelo orador. 
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Esla sala de ·sessões parece ·antes um bar em que todos os 
rumores se confm1dem, .desviando a attenção: todas ás fallas 
e movimentos dos mirones que por ahi se accumulam em 
torno da representação naeional, apezar das providenciàs da 
Mesa, ·. chega ao recinto, perturbando sempre os trabalhos. 
(Apoüµios. ) · · · 
. · Era ·tempo, Sr. Presidente de cogitar o Congresso Na-- · 

cionaI; não de uma construccão apparatosa como seria a de 
um palacio de 25, 30 ou . 40 .-000 contos, segur·amente ·frreali
savel para Senado ·e Camara, mas, de uma installaQão apro
priada ás sessê'es, em que se não dessem as perturba~ões aqui 
observadas.. . . 

Appro:ximando-se o centenario ·que é bom préte_xto, eti 
lembraria a 'V. Ex. , em quem todo~ confiamos e tão dispos lo 
se mostrà a exercer com . efficaêià as elevadas .fun·ccões de 
·que se acha investido, a execuoão do pro,jecto ·ha annos apre-
i:;entado pelo Sr. general Souza · Aguiar. aliús, o· architec.to ·e 
const.ructor deste ediíicio. · ' 

Esse projecto · - segundo me informam, completa este 
edifício, . com um recintó proprio para as sP-ssões, com uma 
despeza relativamente modica, de 800 contos, restaurando-se 
aqui o antigo salão de recepcão. · · _ · 

. V. Ex., SI'. 1P~esidente me permittirá esta. lembranca 
com a qual viso petlir para o assumpto a attençio .daq\lelles 
que com autoridade e influencia · o possam resolver,. dando 
afinal, ao Congresso, não uma installaçio definitiva, como· 
seria talvez para desejar,· mas \utno. séde ao menos, em que 
lhe seja permittid~ com calma, sem perturbacões, celebrar as 
!'lua~ sessões e _legislar como convém. · 

O SR. Auousro DE LIMA - Ao menos uma .snla rusticn, 
onde se possam ouvir os oradores. . , . 

o SR. FRANCISCO V ALLADARE8°. - A- despeza . então orcnda 
P'?lo Sr. general Souza Aguiar era· de 800 contos; qup, ·se 
tenha duplicado, com OEI' precos de hoJe: acredito que a Nac.ão 
r.stú em eondii;ões de despender · essa quantia para fim . utiJ • 

E' um problema que devemos e~carar de frente, comj.."<le
cisão. para resolvei-o como está exigindo o · proprio dec0t"'O 
da repr~sfmtaclo nacional. . . . · 

Sr. Presidente, quinta•feira ultima tive opport.unidade 
u alludir ás difficuldadei; de transporte que entorpecem os 
movimento~ da prodücoão em uma das grandes zonas do Es
tado de Minas; occupando-me l."specialmeiil.e do caso da Leo
poldina Railwny, referi-me a trabalhos de uma commissão 
encarregada pelo Governo. Federal àe estudai-o. 

Nnesa -altura do meu discurso o illust.re reprei:ient.ante do' 
n;i;:frict.o Federal, cu,io nome p.rónuncio com o respeit.n P o 
Bl'atamFmto devidos e alta consideracão que S. E::t. merce; 
o Sr. Dr. Paulo do Frontin . •• 
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o SR. PAULô DE FRONTIN - .Muito agradecido' a V. Ex. 
' o SR. FRANCISCO VALr.AlJARES - '· ••• perguntou si essa 
Co~missão ainda existia; respondi a S. Ex. que não podíamos 
duvidar . de sua existencía e effectivos trabalhos, deante da. 
lllcnsagem,. de 3 de maio, do Sr. Presidente da. Republica, de 
que constam as referencias que me foi dado ler. · 

Hoje, . além. da affirmação categorica do Chefe de Estado, 
na mensagem, que por si só bastaria, posso asseverar ao emi
non~ Deputado pelo Dist.ricto Federal que, effectivamente, 
uma commissão existe, encarregada. pelo Gc:verno de estudar 
o problema da Leopoldina, cornmissão composta de dous re• 
pr~se~tantes do Gpverno · E_'ederal. · um da estrada ou compa
nhia mgleza, um do Estado do Rio e outro de Minas, sob a 
presi~encia do eminente.. homem publico, ex-Ministro da Fa-
zenda, ·nr. João Ribeiro~ · . · · 

· 'Não alludindo aos demais membros da commissão •• ~ 
. O SR.. \íAuRICio · DE J_,ACERDA - Membros, não : pires • . . 

. E' ·a louca do Presidente. -
. . 

·O SR. FRANCISCO V ALLADAREB - •• • a simples-oircuqistan
cia. de estar a presidencia confiada ao digno patricio, grande 
financista, .qúe é o Sr. João R.ibeiro nos deve tranquillizar ••• 

O SR. MAuR1c10 DE LlcERt>A -:-·V. Ex. é um 'homem que 
ainda consei:va ~muitas illus9es I ._. • . . · · 

O SR_. _.FMNctsco V.\t.i.ADARES - . E não desejo perdel-as. 
O SR. MAURICto DE ·LACERDA - .A cofumissão é um ·verda

deiro «tampão>. Este O· seu papel, e nada mais. Precisava-se 
suffocar a greve, · e isso fci conseguido ·com aquelle ·emplastro. 
Como quer .V. Ex. que- o Presidente · Epitacio Tesolva o caso 
da .. L.~opoldim~. s.endo intimo do Sr. Wein~chenck; co~o é, e 
de quem ouvm ;tcdos os conselhos para dissolver a greve ? 1 
.Não tem isenção. . . . · · · 

() SR. FRANCISCO VALT .. <\DARES - 'Não me é licito duvidar 
. da. sinceridade dos designios governamentaes justamente para 
evitar os tristes succe_ssos a que allude o nobre Deputado .• . • 

O SR. M.MJR1c10· ·oE LACERDA - Tristes . para o Gove~nc, 
·oue se mancommunou com uma companhia ingleza, contra 
émpregados brasileiros. 

o SR. ·.FRANCISCO 'v ALLADARES - . • •• e conseguir que este 
,problema tenha, a:final, a. solução conveniente aos interesses 

. nacionaes, estou na tribuna, reclamando e confiando nas ;pa
la-vras do· Sr. Prêsidente da ·Republica. 

o SR. MAURICIO DR LAOERI>A - V. Ex. quer ver, por 
que houve . um ·rel:atorío acerca. da .. Le_opol~i~. affirmando 

· que não se davam atrazos ? Porque a fzscahzaQão federal da 
estrada, quando os · agentes. de estações Queriam marcar cs 

· atrazos, impedia que o . fizessem, dizendó-que iss~ atrapalhava· 
mui:to o serviço. Os trens chegavam, na realidade, com a.trazo, 
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inclusive o d~ Minas, ... tJar,a substituir o qual e'ra for'ma.do 
um ~ombdio em . Petropolis, ·com determinado .prefixo~ afim 
de fingir que estava no horario. Os atrazos c·ontiriuav~m a 
existir,. mas o fac.to é que qi.lãpdo o povo, indigna<io, queimou 
u:s es~ç(')es, a Leopoldina reclamou indemnização, do relatoi'io 
constava que . não .havia essas irregularidades no serviçó, e 
o Thesouro naturalmente vae ter de pagar! 

o SR. FRANCISCO V AL1.AOAR.ES -'"'.'-' 'Ccmi o seu suggestivo 
àparte, o digno Deputado pelo Estado do Rio me ·fornece um 
rtovó àrgUmettto ,pàra rMlama:i' a attencão do Govern() .pai-a 
o caso da L~opdldííüt, . cuja solução assim se . apres&nta tão 
chéi~ de difficuldades e êinbar.aços, como esses a que S. Ex. 
aI1ude. · · · . . . · 

·O SR. l\:IAuR1c10 DE LACERDA - ·v. -.Ex. póde ainda . aê-: 
~entuar que a Leo,poldina tem Ulila.S informaç_tfes para aqui 
e outras para Lon<ii'es . Foi o que ainda. agora se ver ificou, 
quando ena dec1arau lá umà · cifra de i f. <J(J(} ~0.ntos, como 
prejuízo causado pela ultima gréve, cifra que foi recti:sâda. 

ó SR~ FMNc1sco · VALi:..AD.ARÊS - ~ foi assim . prooisa
ment~ · por .. tud9 isso, por todos· essef; motiyós, attendeiido â 
comptexidàde da sitl'.l'1ção, de um 1àâo, e; de outro, á ne~es
stdade cttda. 'Vez mais premente de rescHvel-á,. que oceup~i 
hontem a tribuna e a ella torno para reela.tmtr, pitra pêdir 
cto Sr. Presidente -Oa Repubtic~ ·que, activahdo na Ministerio 
da Viàção os trabalhos de que o (foverno Federal . encarregou 
a tão iifostreS' hoiílé:M e dan.do ao assumptd a a:ttenêão que 
e~h~ rnerece( Po,ssá. ô ·:iiiqU:efit6 ~ <iue . s~ procede a ser trà
z1do ao conhecimento do Congr~so Nac1onaL . 

Estou certo, Sr. · Presídente, de que' chegamos. afinai a 
um pôuto, a uma situação em qüe c·asos como este dà Leo
poldina Raílway nâo podem ser maís attendídos e a~iád.os com 
palliativos: trata'.""se de ·uma extensa via ferrea:, a:liás, mâl 
planejada e resultante da -fuS'ãt) oo varias Utibas, hôje toda? 
sob o dominid de u~a é·ompiinhia estrsngeira .. Não é um . caso 
<'!'ltadual, cõma qul!r o nobfo I'epl'esentimte do Rio Grande do 
SuJ, ct.tjos ·apartes ·da vez :passada tanto. me honraram, 

o SR. l\UURJCIO DE LACERDA - Quando muito·, é um (~ 9.SO 
lnt.crestadUal, porqµe interessa a quatro Est&dO's. 
. O SR. ,F'RANc:técO VALLADAFl'.Es -- A situacâo da Leopol- · 

d1na não .Pódi; ser· tesofvida ,por ·U:ma unidade da Fed·erriQã~; 
4 positivamente questão em que, (lándo . em jogo interesses 
nacionaes, a intervencão. do Govern-o :F'edetaJ, s·e impõe ; .Pét·
tence á sua competencig resqlvel-a, de accórdo com os Es
tados interessados, Espirito Santo inclusive,., · . 

Qüanlfo ·o nohrs rep·resentante do Rio Grande do Sulf em 
seus honrosos · apartes, observava parecer-lhe que o Sr. Pre
sidente da Republiea:, em· sua. mensagem, visava ,pedir a a.t
ten~ão dog go"ernos interessados, .:oomeadamente a do illustre. 



Chara dos Oepltados • lm(l'"esso em 22/00/2015 14:41 . Página 22 de 72 

SESSÃO EM 18 DE JV~lio 'uÉ 1920 

P.tesidente ·do.: Mínás, tive ensejo de ponderai" :i S. Ex. que 
o Esta-O.o de Minas tinha cumprido e estava eumprmdo o seu 
dêver. Tenho sob a.s vistas o Diar.ío do (Jongresso. 

• O Sr . .J:'aulo de Frontin, cujo nome declíno com a de
~1ida. venia, indagava: 

~ssa commissão ainda existe?~ 
Rsspondi a S. Ex. "f -

d:' justamente o que· concluo das · palavras de 
. S. Ex. o ·Sr. Presidente da R~ubliea..> . 
. · Acudiu o Sr. Alvaro Baptist.a, cujo nome tambem de-

elin.o com permissão .de S. 'EX. ; · · . 
~.M-as ao Governo do Estado de Manas 'eum~ia fazer 

isto.» 
. Respondi: 

«O Gove1'no àe Mifüià tem cumprido o .seu dever. Mas o 
pt·oblema é cotnl)lexo e da coropetencfa federai.> . 

O Sr. A1·mando Burlamaqui observa: 

4'A rmrtc do Governo Federal é minima .> 
E s. Ex. accresoentou: 

· ~Parece que o Sr. Presidente da .Republica; dizend() que 
a J>artc do Coverno . . Fed.el'al .éra minima, chamava. para o 
as~\11Upto a attel'.l<;ão dos Governos dos Estados.> Ponderei n.o 
eminente rept·esentantf" rio-grandense. e continuo a sustentar, 
q.ue a. competencia · i•ara a solução desse problema é federal. 
intcres:-1andó eile- " tr·pq E~tados ·da 1lepublica éDi conj1Jnto, 
e ao Dístrieto 'Federal, não em parte minima, mas em ]>arte 

· cons!deravel, coruo se verú. · 
o Sn .. · . .ARMANDO · · ilL'llLAMAQU 1 . ...:.- · V. EX. me permítta 

t'n.z~t·-lh"-' uma pc·;·i;ullla: nos oontracto.s ceJebrado.il com o 
Esta.do d<• f110 (! c.:ôn>. o E~tado de . M~nas Geraes como podia 
o 0dvet•rit• F<..><lerar 'üüf!rvir .? 

Ci sn. l°fü\:'õ1:H·HX: V ALi..ASJAtu.~~ - E' justamente u que 
compete á. Cci1nmissão dizer: e.orno concfüar tudo, iBIO • 

.. O Stt. ARMA.."'ºº BURE~MAQ'lJl - O Governo Federal es~ 
cumprindo o seu dever. 

o 8rc FRANaxsoo V.ALLADARES - Não estou ·dizendo o 
contrai:-io, . já offeit'Mi com.fiar na aecão· do Pres;dente. · 

O que se deve fazer é pro.curar reso1ver o problema. de· 
commum, com a indispensaveI intervenção do Poder Fe
deral cuja c;ornp'0tencia é.· írrecusavel. 

o SR.. A \MAJ.'füô· BURLAI\-!AQUI - Gompeteneia que edá 
Jimitada pot· ·co11tractos feitos pelos Estado&.· · 
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o SR.. F.RÃNCISCO V ALLADARES ,_ V. Ex.. \l'êra a seguir•. 
Por emquanto basta que· affirme: interessando a estrada. a 
· tres F~stados da Republica, e ao Distticto Federal. cabe ao 
Governo Fef]ei:al) u:ante da complexidade da. solu.;ão ® pro .. 
blcma origem varia da~ coneessões e outros motivos dfaate éas 
dif!icnldades exii:fontes diante d'as falhas ainda agora mes-• 
mo apontadas pelo .!Hustre representante do Estado dó Rio, 
cabe ao Governo .F'cderal examinar ~- questão e resolvei-a de 
aecôrdo com os E·st:.1dos interess&.dos; e si quizer resolver 
adminil'itt•athamente. ajnda de accôrdo com a Estrada con
cessionaria. E tanto · é 3!:sim - e tanto assim comprel1~ndeu 
Cl Sr. · Prc~ident<~ ·da ilq:1ublica, que cham!>u ao Governo .Fc
ileral a ínioiativa nomeando uma commissão para estudos. 
Esses t.ral•alhos é que peço sejam activados, e afinal trazidos 
ao Congresso, ainda este an~o. . · . 

0 SR. l\fAt.'RJCIO DE LACERDA - Isto será pa.r·a a COmDl0J 
moração do Center.ario:.. . • 

o SR . FRANCISCO VALLADARES - Sr. Presidente, ao res
ponder como me cumpria, ao honoroso aparte do illustre re
presentante rio-grandense, affirmei que o Governo do · Estado 
oe Minas - o . seu-Presidente, neste assumpto, como em todos 
os outros, de interesse publico naquella circumsci•ipcão da 
Republica, tem cumprido o seu dever. . 

o SR. ALVARO BAPTIBTA - y. Ex. parece que -· quer. 
. armar~ • • 

O SR . l\fAUluc10 D.E L.\CERDA ..._ A cousa · está armada por 
i:ii mesma . 

. o SR. FRANCISCO VALLADARES - V . Ex. me perdôe ••• 
Não ha outra intenc;ã.o nas minhas· palavr~: não veja V. Ex. 
lH~llas ~cnão o que grammaticalmente, litteralmente dellas de
corre. Agora, corroborando a· affirmacão que. tive 11 honra de 
i'azcl', indeutemP.nte no meu discurso de quinta-feira, a Ca
mura lia de me po1·mitt.ir leia o que em sua Mensagem de hon
t.em o Presidente Arthur Bernardes informa ·ao Congresso· do 
Estado r.lc Minas üe1·acs, precisamente sobre este assumpto: 
(L~) : 

cA Companhia I .. copoJdina, por inlermedio de -seu presi ·· 
donl<' ·~m Londres e dous de aeutt direetores no Brasil, solici
tou permh1são ao Governo para elevar suas tarifas, allegando 
nilu :;ó o encnreciment.o de todos os matnrinos de seu consumo, 
como o. alta dos precoa de todos os gene1•os d(i nossa producciio, . 
e invoca o exemplo ocoorrido coro as emp~ezas mundiaes desse 
genero de tran~portes, que se· viram forcadas, · depois da 
guerra, a msj~rar as tarifas. . 

Embora reconhecesse a veracidade das ailegacões, o Go
verno não pôde condescender com os desejos da companhia, 
por não supportar a nossa produeç-ão augmento novo do Ul.ri-

. fas no seu transporte fcrro-viario. As que vigoram alli actual- . 
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rn r:nl~ ,í;í. ~:;iiu P.~Ct)s:-;iva~ parn 11111a '"" ' n Hla qur- p<'l'C<lf'l't' a ·rnai ;:; 
JH)Jrnlo::;<i de no::: su!Õ( rcg-iõP:;, "11dr~ urn Ll'ab::tl!10 inlenso <'· bem 
on;a ni zado . lia nmilo qrn' fo1·1w1·1~ an 8•'\1. trai~~u almntl::rnLe:; 
mercadoria.:;. par a t li.io 1~:;1~oan10nl o •Jlla uiio fie a1i11arclhou d e~ 
vidam,mtc. ·a1w:.:ar dP aJJ f1q•it· 11111a. r 1'nda q11e. ·e7".ccde. mn 
muíl.o, n. · ~ua de~1wz:a nrn nn~sn li'rdl(1rio. · · 

Tnmtwm considr~rou o GovNno quC', sem.lo transitoría f.! 
snscept.ivcl cli~ a lter a•)i.o rn·u::ea nos m ercaúoi; a al ta de prei,:.os 
d e~ ülguns dos nos:.-;os pl'oducf. os, co mo os cor•eaes, não se jui:;
tificava a eleva1,;ão de tarifas. destinadas a vigorar por longo 
tempo . ...; . . 

· Além. clis!io, o prodncLor mineiro havia supportado com 
paciencia, rnsignaç:ão as ~xng-get'adas e vcxaíorias tarifa& da. 
Lcopoidiua, dntante o p~riodo da desvalorização do cafe, sendo 
justo. portanto. c1u<~ re::;arcü;sc agora pai·le dos prc.iuizos por 
1 ~ lle 11ci•a sicmados n tilw n: csLrada s e conformasse com o seu. 
quinhnão na parWba dos «On.us~ que · as alterna.tivas e.la for
tuna costuma1n erear. 

Estando ainda o Governo scguramiJnle convencido de que 
a rede mineira d::t Leopoldina rl~i:xa á companhia grandes 
saldos, que · clla applica em , linhas de outros Es-tados. achou 
injusto que nos viesse a mesma pcdiL· n<>vos sacrificios. ··. 

Desejando o Governo Federal conciliar os interesses <la.,.. 
quclla companhia com os do publico, passou em unificar as 
fisca.lizai;:õ1~s que a União e os Estados do R.io e ._Minas exer
cem sobre ella, concentrando em suas · mãos, unicamente, o 
direi lo àn (iscalizal-a . Mas o Governo do · ~stado, não vendo 
em· que mais de unia :fiscalização pudesse prej udfoar a hôa 
marcha dos sArvi~;os da. estrada, ant.e'S vendo na multiplici
dade d~ fiscalizac,ão maior garantia. para o publico, julgou 
não dever renunciar o direito de fiscalizacno qufl Ih~ as::;ísle 
sobre aquella via-fel'ra. principalment.o porque nelle se in
(Jlue 'o dP. approiyu· e destip1wo·1;a·1· quaesquer allcr:u;.õci:i. tari
fat•ias que~ nlla J)rflt.enda. · 

A essíl proposilo t.iv1• ousej o dr! <li:.w1·: <Jrn o fl'ic io, ao 81·, 
:Ministro da Y':0aç-ão o 'i~g-u intn: 

4:Aceuso o 1·ocohimcnl.o do 1.nll'A'l'lllnmn d P V. F.x .• do :J l 
do corr1'nle mmi:, f'ID que uw d:'t eot1l11!cimonto d~ que «tH'é'_; 
mída por varias cil'1mmstanl'ias, a L~opoldinn conf~s~11 que. 
smn unxilio do Govern n F1•deral ou dor;; Ei:;tudo~. não poderá 
melhorar a~ condir,\iles dn -seu f.l'ai'ego», e df' C{UP. 11:em tal sHuu~ 
c;iio . . ,iu !ga inctispcnsav0l fazer-se a. unifi1=,n1:ão dn~ fümaliza
oõ<'s das linhas daquella estrada», pura o que solicita do Es
.tado do Minas a6rir mão elo direito que, por seus contt•actos, 
lhe assi~t<' dr .~xcrce.r essa fiscalizai;ão por pessoal · de sua.' 
nomcac,:.ão e confianc;:.a . · · 

Em resµost.a , cumpre-me di:ter a V .. Ex., com a lealdade, 
'exact.idúo ~ franqueza, . que incumbem ao!; Governos, que este 
·J<;stado se sen~e erob.araoado em an~ui~ ~os seus desejos, não. 

e.- Vol~ II 29 
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~.< · , p•>rqw' t!Y11Jortal'Ja ~t·~11 · a~sentim1!Lllu 1~m alteração dt• cun
lrado. para q1w nãn P!>lti l ngainwn!.n aut.orizado, con10 iwr
<JW~ iria abrir t11iio d~ uma de su as p rero;;a.tivas contractuae.~ 
e soffr:!r diminui<.:ão de sua autoridade 'ju~1to á . companhia, 
ficando. desLP. mono, privaflo de podnr agir dn maneira di-
recLa e p,fficicn!.P- em defesa dos reclamos das populações Pl'O-
ctuetora~ da zona servida por sua· 'têdc. · 

Já uma vez, no periodo de minha administração, veiu 
a esta Capital a .dir.ect.oria daquella companhia pleitear junte• 
ac governo mineiro autorização para elevar • suas tarifas, 
invocando, como argumento, que. todas as emprezas de 
transporLe mundiaes t.inham eleva-O.o seus fretes .após a con
flagração européa., por terem subido de preço os materiaes 
que consomem e pelo grande encarecimento da vida sobre
vindo aos seus emprega<los, e que o café, cereaes e tod9s os 
outros principaes product.os <la zona se acha·vam cotado!': a. · 
altos preços nos mercados consumidores. 
. A respo8ta do · <.~vcrno foi que não era a.pplicavel <A 
Leopoldina aquella primeira razão. :pois desde antes de es
Lalar a guerra jú ern.m muit..o eleva-das ·suas t.arifas, maii; 
aH.as do que as da Central do Brasil, Oeste de · Mins, Rêdc 
Sul Mineíra:, l\logyana, Paulista, Sorocabana e outras, sondo 
etn alguns artigos de mais de i-001li00 o excesso. 

O c<>nfronto das tarifas dess:;ls vias ferreas, de qut~ r1~
sulta a verificação de serem mais altas, que todas, as da 
rêde Leopoldina. ústa feito com precisão no rela.torio do 
ex-Secretario da Agricultura dest~ Estado do anno -de 1915. 

· .Mesmo elevadas, como· foram, as da Central do Brasil, dP. 
50%, sendo 30% no <~uatriennio passa<lo e 20% no actual , 
ain<iu assim, continuam muito mais altas as da. Leopoldina. 
·E no manifesto que tive a honra do dirigir ao oleitoril.do mi
neiro, ~m 5 dL~ janeiro de· 1918, accentuei o facto de sermn 
carissimas . as tarifas da. L1wpoldina, trazendo grande entravn 
a maior desf'..nvolvimento da producçüo <la · rica. ·o poptilm;a 
zona que ella sorve em territorio mmoirn, incluindo mesmn 
nm qua.d ro cornpara.iivo, do qnnl se vC- o grande exceRso 1fo 
SNts fre tes sobre os da. Central. Oést~ do Minas e Rêde ~nl 
Mineira . 

. E. quauto á ir_tvnc.a.cla. alia dos genero~ d e exporla~iiio, 
que ella era trans1tor1a, que stms valores p(XHum invertcr
s~ em curl.ú prazo. como costuma acuntcc.er. ao passo qu•~ 
a eleva.cão dos fretc~s tinha caracter de longa durncão. sínão 
pcr~auenle, 11l6rn de que, ponderou mais o GovArno. durante 
mmtos nnno~ a dcsvalorizacão afflict.iva do café o <fe outros 
gen_m'O$ supportou essas tarifas alt::i~ , que a eompanhia já-' 
m::rn; CC'iude~cen<lcn em reduzir, para so pôr· \de nccôrdo com 
o estado de -<'-risl'. pot' que passavam aR classes ,producto
rati. 
. Não ~r'l'ia .;ust.o que agora, que a lavoura se desafoga 

do longo periooo tc>Itura.nte qi.rn atr.avessou, se fo~~ diffi.., 
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~ulLar sua. reltabilil.acão, onerando de fretes mais ele-va d•1~ 
ainda os artigos de sua produccão. · 

. Essas ponder·acóes levaram .o üovei•n(I a negar a appz·<?
vação á medida de elcvat;áo dE~ tarifas qttc lhe fôra. soli-
cita.da. · 

E foi, então, qu~ á compai;ihia occorreu o alvitre <lr. 
.tentar a unúiade de fiscalizo.çiio" de imas li~has. com o filo 
de, passando-a para a .iurisdicçãc) do Governo Federal, obter 
deferimento para sua desarrazoada. pret.cnção: Não acredít(l, 
porém, que junto ao Governo .fia Unio :fosse~ mais bem sug
c.:cdida, pois não iria 1~1le collocar-sP. no ponto de .vista .dn. 

. companhia em prejuizo dn. producção e prosperidade de uma 
r.ona. vastíssima, de população mais intensa do Brasil e, sem 
duvida, · a mais rica e civilizada <ie um grande. Estailo . 

A's linhas da Leopoldina, cm territorio mineiro, nã.o 
f.em faltado, desde longa data., producção abundante para 
transportar, sendo .constantes $empre as reclamacões contra. 
a. insufffoiencia e irr<>gula.ri-dadc fto l:;eu trafe.go, fazcndo-s<~ 
a exportação e.om t·et.ardamento e falha~ ciuc sempre preju
dicam e pr.ovoc.a.m qtrnixa.<: vehemr.mtes d;as 1:lasse.s prodn
etora~. 

Si são el~vado!> os freLe~ P s i ha. deficiencia odt} Lrafe~o 
µara vasão do quo ptodnz a zona, outros devem sei·, ent~o, 
11,-; motivos qlle tornam insuffi<~ientes as rendas ·da Leopol
dina, apezar de se elevarem llOje a 30. 000 :000$ approxima-

, dt>.monte., o que representn. uma enorme cifra . Em territorio 
1rúneil·o a rêde ·da Leopoldina <hí grandes lucros, e nã{) set•ia . 
j uslo que Minas viesse soffrer com o -desvio -desses saldos 
1>ara o supprimeri"t.o <ie outras linha~ que <:leixam deficits. 
ou pul'a.. a construccão. de n~vos trechos. O gue i:; fóra de 
1lnv1cla 1~ que suas tarJfas nao comportam ma1s augmento ~ 
<tUe 1:om ooergioa. repulsa seria recebida qualquer cleva.r:ã.t1 
<tue viesse sobrecarregar a produccão mineira com o fim ·· -dú 
.ma.nlr.r estra.dn~ <l~ fer1•<J nos outros Estados. 

· · · · ne.vó ·nia·i~ · i>on<le~ar· ·a· ·v. ·Éx: · éiú~ <; 'dêsca:so: · ~ôt~1.cià~· 
:1quolla. companhia tem sempre encarado os intere~es da 
1·icã,· extensa e populosa zona por ella. servida, lhe tem creado 
i;rando animadversão em todn ella: burla o cumprimento · ue 
nbrigacõcs contrnottJaes: prohibe aos seus empregados for
necer qunt?squcr dados e l?Sclarecimentos estatist.ioos sobre a 
1:xportação, com o manifesto intuito de occultar o augmento 
rfo trafego e de suas rendas: mautém um pessimo servic:o tek-
1-:'"l'aphico, que traz grande entrave á expansão commer:ciat ·da 
~ona; remunera mal os empregados nacionaes que tem a seu 
ecrvico, erà numero escasso, cumulando-os, ás vezes, de 
funccões diversas, como sejam as de conf.erente, te?egrap.hista 
1• até guarda-chaves, ao mesmo tompo, vendo-se funcc1ona
rios antigos e modela1·es, como agentes de estação, Que per
< nbem ridículos ordenados. 

São essas outras tantas razões <1ne devem ser meditadas 
pelo Governo no c~tlme dos pedidos da unidade de fiscaliza-
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c.;.ão e dr. elevação d1~ tarifas fei~'J:s pela çcmpanh~a .. ~ppro- • 
"·al-os tieria wn a 1.:lo i::rave, de conscquencias de d1ffIC1l pre-
visão. · · 

Uma população laboriosa., q,ue se sente prejudicada pela. 
I ... eopoldina e .qu1·, pot· i::;so, lhe ·15 adversa, coi.~a de ·seu s di-
1·cilo::i e da úcfe~a U•! seu:-; interesses, talve;.: não se submet..tessc 
sem pt·oteslo ao pesado onu~ de u~na nova elevação de · fretes 
para O);i · gcneros ele sua producção. E o Governo deste Estado 
::;eria Lalvcz impolente para ccnter as manifestações ~es~e 
descont~'ntamcnlo e não' poderia responder pelas poss1ve1s 
con~eque1wias tJUc esse acto produzisse. 

E::;:ms l;Onsiderações geram em meu espírito o justo re
ceio de C]Ue, de:-;locado para a União· o direito de fiscalização, 
que compete ao Estado., no qual se inclue o de approvação de 
tarifas, fique o governo mineiro desarmado de poder· para 
agil" ,iup.lo á ccmpanhia e resguardar os interesses das popu-_ 
laçõc::; da vasta zona por. clla servida. 

. E amparando, como lhe ·cumpre, e:sses altos intel'esses, 
·ac caracll!l' ec:onomico e industrial, é com pe'zar que commu
n.ico a Y. Ex. não poder o governo mineil'o concordar com a 
unifü.;ação pretendida por aquella companhia. · · 

A exLr-ns,ão das linhas da Leopoldina em kafego nc> nosso 
El=ltudo. é de J .151.k369. · ·"\ 

Pela clausula quinta do i:cntraclo de 3 de junho de :1913, 
a companhia $0 .obrigou a conclufr e entregar ao trafego o 
prolongamento para· a cidade de Car.atinga, dentro do prazo • 
de cinco unnos. contndcs da data do contracto; podendo porém 
f'> Governo prorogar t.al prazo, bem como os dos outros pro
lougamentus, por mais um anno sómente si, achando-se em 
franco andamento os trabalhos, a sua não conclu.são for devi-:
lda a mulivo d~ for1!·8· maior . 

.F:s:-;t-s p1:azo~ · foram prorogados, tendo em vista as al!e
gar)üt·~ . dn . roinpanhiu, de impossibilidade de leventar capi-. 
1.nc~ 1.• udc1uh·h' os mnt~riàes necessarios para. a oonstrucção 
doSl'\l! rnmat, por motivo da situação creada. pela guerra eu
roriéu. J'icamlo interrompidos, emquanto persistisse a crise 
nnu.nceira, allcgada pela. petícionaria. ' . 

Umn. vez, porém, que tivesse cessado esse motivo, a. 
.iu l:t.o de Oovemo, marcaria elle á companhia, com .anteoe .... . 
dcncin de seis mezes, o dia em que, de novo, come~àriam ti 
cori·cr o~ uHo::; prazos pela i'órma estabelecida no contracto. 

Em dalu de 2 de dezembro do anno proximo findo, foi 
dirigido á companhia um officio eornmunicando-lhe que, ten
do ccs~mdo os motivos que determinaram essa interrupção, fi
c~va ella. noUf icada de que, da data de· officio a seis mezcs, 
começat•a a correr de novo o pl'azo da clausula quinta do allu
didó contracto para o inicio e conc-lusão das obras do ramal 
de Çaral,inga. · 

· ·Pelo dccrelo 11 . 5 . 16~. de 15 de abril do anno proximo 
findo, fo1·am approvados, com as modificacões feitas pela Se
OJ;etaria da ASt".icultµra, 9s estudos defü:ii~ivc:is para constru• 
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'cção do trMho comprehendido entre S. -Sebastião de Ent.re 
füos e Bom .Jc>sus do Ga1hn, no mesmo ramal.» 

As informações - as palavras tão elevadas o verdadei
ras do illuslrP. Presid<:m1.c do Estatlo dr, '.\l ina.s - merecem 
sei· meditadas. O i1lustre representante rio1Zrandensc conce
derá que ~st~ evidentemente aão 1~ um problema rC',sf.ricto a 
Minas ..• 

O -Sn. Ar..vARO B'AP1'1ST.~ - Sim. póde-se dizer at.é que r-
um problf~ma nncionaJ. - · 

o SR. AUGUSTO OE LI:VrA - Ineontestave.lment.e é. Tra
ta-se de uma. estradn. cujo l·rafe.g;o inter-0ssa a t.rn::: _Estados 
importantes. · 

o SR. M.ATT.'\ l\fAcH,\DO - E ao DistrfoLo Federal. 
o SR. F'RANC.ISCO V ALLADARES -- sendo Yarfos os contra

. e tos da Leo11oldina, só um delles com 1\Jinas. ·M'ina13 não pód~ 
resolv1w por si t çidas as que.stõ1es. 

O Sn. ~\r.v_\TIO BAPTT8TA - ~fafl podia fiscalizar. 
O SR. FRANGri:>co VAT,LAiDARES - E fisc-alíza. na parte que 

lhe compete. 
O SR. A'LVARO BAPTtSTA - Deve resolver por ~i; deve 

ter nutonomia bast.an(.e e - acreclito que o -Prnsiclentf~ de .Mi-
nas a tem. ·-

O SR. FRANC1sco VM.ADARES - No que lhe c-omi:>P.t.n; mas 
nãio·· póde resolver questão do Estado do Rio. 

O SR. At.VARo B'.AP'rrsT,\ - Nem estou dizendo isso. 
O Sn. F'rtl\NCl8Co Y\T.LADARES - A linha não pod<' ser 

dividida. · 
O Sn. Ar.VARO BAP'rlS'l'A -Que novidade V. Ex.. est:í a 

di7.Pr ! - não podo-r o Estado dn Minas resolver a~sumpto lpm 
diz respei lo a outro Estado! Não dii:;se isso. 

o 'Sn. FRANCISCO YALLADAtl.ES - Evident.f'!ffi(',!ll('! nú.o pódn 
r.P-solver o prob?ema dª L.-.opoldina H!lilway íJll'P. inli•ressa fl. 
varios Estadoil C' 1í União. 

O Sn. AunuRTo nrn J,r~tA -- E oE: proprios ('ont.rncto!'i rs .. 
tfü1 condicionudoH ft lcgislo.cilo fedP.r-al. 

O 8n. FRANCl~Co V.\LLAO,\llJi!-l - O eoni.rôll' da Unifí~ ri 
1 l m facto, r.v idem te, it•t•ccu~avc1. 

O Sn. ~\ LV.\ílo HAM'J~'I'.\ -· Nl'm 1'11 <fo;Rf' o conLrn.rio. 
. O Sn . ..\RMAsno Bunr ... ,M.\Qf'I - A or~i;üo dtWP .'-:f'r com- , 

hilrnd:i.. • 
O 8R. f\R1\Nf:19CO VALLADAn..m; - E' o quo venho F!US1 f'ln-

1.ando o -ú o que Re está fazendo. 
O Sn. AHMANno BuRLAMAQUI - Que diz V. Ex. sobre. as 

despezas de ..•. 
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O SR. FR.-\!'iCltlOO VALkl\I>ARES - Acho preferível qufl 
examinemos ó assumpto por partes. 

1 Depois de commentar a mensai;-em <fo Pre~idente de· 
Minas I.'.espondereí t~ V. F.x. 

As infurmaçõe.s da me11sa!:l-'em leem 1:>0$i 1.i vo int.1w1~ssr~ L: 
esr.larecl>m o debat<·. 

O :i;n. AH:.í ANVO .Bc;axd\MAQ'lll· - Mas, apreciando sómente 
pelo aspecl.u do pi'oduclor, t]uaudo a tal"ifa ~uma funccáo das 
<lespczas de cu::>Leio combinado com o valor dos proãueLos 11 
transportai'. O Presidente de i\linas considera apenas esses 
;tsp1~ctos . Chamo :1 al.f('nç::ío .dc! V . Bx. para <1 outro mwccto da 
~~- . . . 

() >:-:rt. FIL\Ncrsuo VALT.·\D,\lll!:i; - As t.arifas de<'.orrem (fr 
1·ont.raêtos que não i)odt-.n1 nem devem ser alterados. 

O 8H. Arn-r.o\NDO BVRLAM~QUI - Tarifa é uma funcção das 
dPspeza~ de cnsleio que n estrada faz para seus serviços· com
.J 1inad<• com o valor do::; pruductos a transportar ; si a c~strada 
n·c11nhP.cci· que não póde c·ustea.r o:,; serviços normaes com a 
tarifa. Ll'm de CP~sar· o transpor te . 

o Sll. FHANCISCO VAJ •. L,.\DARES - Seja;' mas reclamar 
1•unst.untes augmentos, sem nada em compensaçãQ uonceder aos 
poderP.S !)Ublico$ é o qno só se vê no Brasil, onde se alteram 
eontracto::, a cada passo, e, a pretexto de . não interromper 
1.1·afogo!'l mal feitos, constantemente se melQoram-·as condições 
d1· 1.•mpr 1>zas mais ou menos mal t~alculadas e peiór adminis-
11·adn :c-:, on1~ando a nação. 

o s·a. GD~7.:·\GA MARANHÃO ·:--- Todas fazem isso. 
O S tl. }k\~c1sco V ALI • .;.Dl~nr·:s - Mas é um systema qun 

d1·ve s!'r proscr ipló . 1\-Iudemos de rumo, entremos em um I'P-
;.;imnn. i:í não direi de seriedade. mas de elementar, de vulg:al' 
1·11n11n·ehensão dos verdadeiros interesses nacionaes. 

Si os cont.i·act.os foram mãos, as combinações falhnran-. 
não rorr<·F'pnndrmdo os r~snltados ús previsões. não deve a 
)iac;fi,1 !-'llpporl . .nr as eonsequcncias, augmeritando onus ao con
h'ibu int1' L'lll ;:;1' ra1. para hPno1'icio de cmprezas mal pro.iect.a
dns. 01.1 mal <'al<'.uJadas. cu.ia ~xplornção tenha redundado i•m 
p1·1 ·,í u izo . 

E' <14' "l'IH't'nr. :>t:>nhnro~. quf:'. dr futuro e nrnsmo no pre
spnto. lul t'.1111 I iane.a q1w in!'lpir·a a acciio do Sr. Presidente da 
ll.<>puhlica. a~::-.im 1ii\1. ~<' proMda. -ri<1:mdo de vez alteradas, ou 
:.ilmnrfonada . .; niwn1a::: lâo prr-judi~i<lPS :°\ N'ac::ão . 

O Sn. PngHrn1::~·r1·: --- Advirto o 01·ador quP estú presl.f.~s · 
a findar a hora. · 

O SR. FR.,NCJf:\co VALLADAm~s - Obedecendo u V. Ex .. 
·ilr~ixarej a tt'ibunn, pedindo a V. Ex . que me cousidere in~ ,. 
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sc.ripto para o expedienf.o de amanhã: E con.cluind-0, direi 
11ue a situ~ão desenhada, em parte com tanta preeisão pelo 
hnnrado Presi<lente· de Minas, situacão sabida e conhecida .. . 

O SR. LEMGRUBER FrLHo - lia dous annos que eu venho 
dizendo isto da tribuna. . · · 

o SR. FRANCISCO V AT-LADARES - ••. situa.cão em que Bé 
encontra, de um lado, empreia mal constituída; sujeita a go.:. 
vornos diversos. a.travessando velhas zonas. das .chamadas 
terras cançadas, · com escassez. <le renda cm · alguns Estados, 
,pretendendo a elevação· de tarifas em outros para supprir as 
deficiencias daqueHes --- de outro lado, considerando a si
tuação das zonas sacrificadas I)Or um trafego oneroso e insu!
ficiente; e, sobretudo, a cireumstancia· de estarmos deanta 
de uma e'inpreza estrangeira, que tem sua séde em Londres . .. 

O SR. LE~RUBF.R FILHO - E não fiscalizada pelo Go-
verno Federal. · · 

o SR. FRANCISCO VALLADARES - Esta e outras circum
:;:t,ancias, a .ultima principalmente, exige'lll a attem;ão do Go-. 
vemo Federal para caso tão grave, em que os interesses na
r:innaes estão positivamente em jogo. 
- E si; Sr. Presidente; a solucão tem de ser a a.pontada em 
aparte pelo illustre representante do Rio Grande do Sul e 
0utros, a encampaeão - bem considera.do o valor dos bens, 
e não pretencões <lescabidas, concluirei por hoje, ainda. bem 
que se t,rate de dinheiro, dê-se o dinheiro r~ mas crue se 
:uão eonf.inuem a comprometter e prejudicar, a. ;perturbar os 
!nteresses yitaes do Brasil, I'.'epresent.ados pela· sua produccão. 
(Muito 'hr.m; muito bem .. ) 

O Sr. Alaor Pra.ta (pela ordem} - Sr. Presidente, achan
do-~" ausnnlPS 1!PsU\ <1opHn1. Oi! 8r!' Depuíndos Francisco 

· .\1art<nHh~s f~ 8olon de Lu<·.nna, membros da · Commissã-0 do 
OtirM Publicai'l. J1P•;o í• Y . Ex. ,.:0, digne de nomear !:'lubstitutos 
pura ambos. \ 

O Sr. Presidente -- Para substituirem os Srs. Francisco 
Marcoudt>s " ;'.;/"llon d<' t'.lwcma. nomeio os Sr~. Manoel Reis e 
Pires Hehr!llo. 

Para substHufr. na Commissão de Redacçã.o. o Sr. FloreR 
da Cunha, nonH'i0 o $r. Prado I.opet-0. · 

li~ ~ t:.í fi~Hla a ho1·0. dc>l'<tinadn 1w í\Xf•P.dienl1·. 

V:H~-s1• pa:;i.s:.u· ú nrdr~m do •lia . (l>rm.w .. l 

. l~omptll'Pc1•ni maí:,; o:-; ~rs. FPlix Paehocn. Cosi.a H.cgo, 
~ouz:i C:u.!r.:_;, ,\bel Chermont. .Justiniano d•~ 8P.rf-'ll. Rentn 
·:Vl'irnnda. P1·ad11 L111w!i. Jos o\ Bnrrcl1). 'J'hrornar Accioly. · Jo~•' 
. \ 11 g nsf •\ e ion:.r.aga Maranilfw, Cor·t·t~a de Hi·i IA\ Tudano cam-
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pello', Nata.licio Cnmboim, Castro Rebello, ~1\.lÚcdo Ruy, Seabra. 
Filho, ·naul Aves, Rodrigues Lima, Manuel Mon:iardim, Ni
canor :Nasc imcnlo, Salles Filho, í.emgrubel' FHho. Az<.Wédo 
Sodrt>, Manoel Reis, Buarque de ?\~znrcth, Hamiro Braga, :rosé 
Bonifacio, Ant(• t•o BotelhC) .. Josino de Araujo, Alaor Prah, 

• · Salles .Tunior, Barros Pcnt~ado, Eloy Chav·Ps, Rodrigues Alves 
Filho. Pf!dt•o Cosia, Luiz Bartholomeu, Eugcnio Mullt>r, Celso 
Bayrna. _\Ta.lçal de Escobar, Domi.ngos ~Jascarenhas e Carlos 
'1\1a..'i:ímiliano. ( 42.) . 

Deixam de comparecer · os Srs. ~rthur · Collares ·:Moteir&i 
Andl'ade Bezerra, Monteiro d.e Souza, Chermont de Mirandai 
Luiz Domingues, Pires Rebello. Herminio Barroso, · :Moreira da 
Rocha. Ildefonso Alb~no, ·Alberto Maranhão. Affo;nso Barata, 
Solon de Lucena, João Elysio, Balthazar Pereira, Antonio Vi
cente, -EdUardo Tavares, Gervasio Fioravante, '.Arnaldo Bastos,. 
J>ereira de Lyra, E'sJ3cio· Coimbra. Julio de 1\lello, !Alfredo . 
~faya, Luiz Silveira, Miguel Palmeira, Pedro Lago, Octavio 
Mangabeira, Lauro Villas Bôas, Pires de Carvalho, Mario Hel'
mes, Ubaldoino de Assis, Pacheco Mendes, Arlindo Fragoso,. 
João Mangabeira, Arlindo Leone, Torquato Moreira\ Muniz · 
~odré, Eugenio T-0uri.nho. Ubald'o Ramalhete, '.Antonio '.Aguir.., 
re, Ocolavio da . Rocha Miranda, Azur~m \F!tirtado, Aristides 
Caire, 'Mendes Tavares, Raul Barroso, Ntorival de ·.Freitas1 ãosé 
Tolent.ino, :Macedo Soares, João Guimarães, Temistocles (!e 
Almeida, .FJ.•aJ'.l,cisco · Marcondes, Raul Fernandes, Marió de 
Palul.a, J-.osé Gonçalves, Herculano Cesalt', Albertino tlrumt
mond, Ribeiro Junqueira~ Silveira: Brum, Antonio 'Carlos, Lan ... 
chllpho de Mag·alhães, Zoroas'tro Alvarenga·; Raul Sá, Wa.ldo
miro de Mag-alhães, Jayme· Gomes, Vaz de 1Mello, Honorato 
Alves, Cnmillo Prates, Mello Franco, Raul Cardoso, Cincinat() 
Btagn, Alherfo Sarmento, Cesar Vergueiro, João · de Faria,· 
8nmpnio Vidal. Manoel Villaboim, :Arnolpho :Azevedo, Ramos 
Caiado. Tullo Jayme. Soveria.no 'Marques. Costa. Marques,. 

· OUoni Mnr..iol, Luiz · XaviC!r, Abdon Baptis'ta, Pereira de Oli
vP.h·a. Gumercindo Ribas, João Simplicio, Augusto Pestana, 
.i\l<'irl<!s Mayn, Nnbttco de Oouvêa e Flores da Cunbn. (8~)'. , 

ORDEM DO DIA: 

O Sr. Presidente - A lista da. ;rior\,n. tlMni:1n n presen1;:.:\ 
dí' 121 Sri-. Deputaoos .-

Va~-sP proCC'!der :í votação das mat.ot'ia~ que se aeoham 
solwc a rn~~a ~ das q.onstan'tes da ordem do dia.· 

lJ~co ::tos nobres Deput.ados qlle occmp:pem as suas ca-: 
deitas. (Pmtsa.) 

Vnn submetter â d.isc.ussão e a votn~ão duas redacções 
finnes . 
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São successivamente lidas e, sem observações,. appro-va• 
dons as redaccões finaes dos pro.jectos ' ns. 5~ e 55, d~ 1920; 
sendo enviados ao Senado. · 

O Sr. P,residente - Vão ~8r. julgados objecto de delibe•. 
rn<;ão dous pro.j cctos .. . 

São successivamente lidos e julgados objeotos de delibe-1 
rar.ão os seguintes , 

/ . ·PRO.TÉCTOS 

~ . 59 -· Hl20 

Dt.í rHl'eito no J>ae ou mãe <le quatro m1. mo:is filho.<; niürw1·es, 
7n•a.~'ilcfrns, â educação 1n'ofissiMwl gecundm'i1:i r! .çnpc·r1'or. 
de ü.m dcssrs filhos 

O Congresso K'ncional rcsolvfl.: 
.L\rt. 1. º O pac ou mãe do quatro ou ma.is filhos menoreg, . 

hrasilciros, legitimmi ou · naturans, é' que viva em estado de 
nomprovada pôbreza, tem direito :i educação profissional, se- -· 
.cmndaria e 1supnrior r.ic um desses filhos, custeada. pela União, 
independente do vaga. cm estabelecimento de ensino - ex
ternato ou internalo· - mantido ou subvencionado pelo The
souro J<'(•.dnral; d~sde <{ue, nns escolas primarias, o can.didnto 
tenha revelado aptidão para o estudo. afü~stada p@lns appro
vaçõcs plenas ·ou dislinctas ali i obtidas. 
' Art . 2 . º Presumn-se comprovada a pobreza; pat·a os M
f eit.os da prl'~ento lei. aos operarios. ao.-, empregados do com
mcrcin. o.os pensionistas do Tlinsouro e aos funccionario.s da: 
União. Ei'!l.ado 1~ mnnicipio8, r·u.ios v1~ndmentos não exccdnm 
d<l ~<~i s 1·01üos annuacs. 

Art. :1." !\!'o!"; conci1rsos rtue R<' e:ffect.uarr,m pat;n pref'!n
chimento dn cargos puhlicos on para conquisl.u. d1~ premios, 
1•n1 'igualàadô de circumstancin, tc1·ão ])t'of<'rencin. O!-": que <!Sti- . 
vorem estudando ou s.i honver"m d iplomndo de ncc1\rdo comi · 
tl presr.nl: 1~ lei . . 

· Art . 4." Ao::; nlumno~ matriculados nn conformidado d() 
nrt.. 1 ". ~erá. fncuHníla n pn!:lsagem gratuita nus estrada!'! clA 
forro ~i componhias do navegação dn UnHio. 

A 1-t. 5." lJmn vez concedidas a.'! g-nrantias da pr0!-;ünte lei, 
sô pod1~rão ~P.r ~nr:pP.n.'ins ~~m virfncle de reprovação do <:1~-
f.111.lo.nl.e cnn dons annoi; consncuf.ivo!'. · · . 

· Arl:. ()." Fica o Governo autorizndo a · abrir nnnualmP-nf,o 
o.~ .cerditos necessarios. 

Arf .. i :º Revog:ún-!'~ as disposições em contrario. 
. Sal::i. · dns Commissões. 'J7 rle .iunho de 1920. Vicent~ 

Pt-t·a{Jibe. - A' . Commissão de Fi.uanças. 
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:1fcr.:n.d<c eontm· tempo ele seroiço ao Sr. José bfanoel de Oli .. 
veira 

ó Congresso Nacional resolve: 
Ar!. ·t." O Governo mandará contar, como tempo de ser

víco vublic1) .ao Sr-. José Manoel de Oliveira, capitão de 2ª 
1 irih::i (ki Exel'cito, porteiro do Collegio Militar do Rio de Ja
neil'o, o periodo de .quatro armos, quatro mezes, f! 14 dias. 

'·que decone de 2G de outubt·o de 1885 a 12 de março <k 
·1890, uui·anf.e o qual o mesmo serviu no almoxarifado do an-
1 igo Paço Imperial de S. Christovão e na Superintendeucia 
da Quinta da Boa Vü;ta. · · 

Art. ':!. º Rcvogam-st: as disposições em contrario. 
:-:>ala da,: :':<'~~ões. 17 d~ junho de 1920. _:__ 'Vicente Pira

fl ilJ1~. 

.lu,stifir·ação 

Serve de just.i t'icaeão ao prf's~mt~ projecto os documentos 
t jlll' <.;n ~f'!~U!'!Tn; 

HISTORlCn 

.Jos~ 1'1a11oel de Oliveira, capitão de 2"' linha do Exercito, 
po1·t.eiro <.lo Collagio Militar do Rio de Janeiro, nomeado por 
portaria de 15 de marco de 1890. vem ·confiante e respeitosa
mente appollar para o Congre:;so Nacional, afim de· que sn 
d:1,•1w mandar contar-lhe pol' lei, como tempo de serviço pu
ltlico, o periodo do quako aunos, quatro mezes e 14 dias. 
•JUe o!Jrcor1·p 11<-. 2Ci de outuhro dl: 1885 até 12 de marco do 
1890. 

Pt•r!1• v1•niu. para f'undu.meut.ar o sen pedido: 

u ~upplicantL'. nntet•iormente ú. sua nomeacão para 
1 \11l1•~i11 l\1ili1iw, oxm•ccu os ~Cl:i'1lintes empregos: 

_\111 pa1:n i111peria.I de S. Christovo.m: 

ll 

11) dt.• auxiliai' de escripta do Almoxarifado, dosde 26 dP. 
ftt1tuhro dP 1885 at.é 1 <fe ma~w dn 1889, nomeado por des
p:who irnpol'ial ~1a(]ucl1a 1fata (como o provam os docmmen-
111:-; .íun!oi,; ~oh o~ ns. t '~ 2) ; 

b) 1fo r:sc1· i ptor·ío do Almoxarifado. de:;dc l ifo marco dt~ 
! ~~~l ai.é i 5 <le nov<:'mbro do me5mo annq, nomen<lo por de
(·J'At.o . daquelln. data. (como ainda o provam oi-; mesmos <lo
r:umentos wh ut' ns. 1 e 2); 



Chara dos Oepltados • lm(l'"esso em 22/00/2015 14:41 . Página 34 de 72 

Sf:SSÃO ~M IR 'n r .l t ;,;.Ho DE 1920 4~9 
.• 

Sob .:~ Republica, na Quinta Nacional da. Boa. Vista: 
e) de ama.nuense' da Superintendeneia Ja Quinta da · 

Boa Vista, <lesde 15 de novembro de !889 até 2 d~ marco de 
:1.890~ em que foi exonet-ado a seu pedido (eomo se verifica 
do . aocumento sob n. 3) . . 

· Só, en.t.ão, pol.' portaria de 15 -Oe março desse mesm{1 
anno, foi -provido no cargo de porteiro do Collegio Militar, 
que <lesempenba até hoje. . 

Na sua longa vida -de funccíonario publico nada ha. que 
o desabone, quer como porteiro dQ Collegío Militar ha _quasi 
t.rinta a.nnos, quer como escrevente, esoripturario e amanu
ert.se ·naquelle período anterior, de quatro annos, quat.ro m e
:r.es. e 14 dias, que o supplicante quer incorporar ao 5eu 
t.P.mpo de serviço á Nação. . 

· Isso está explicitamente comprova<.lo nos referidos attes
t.ados (-does . ns. 2 e 8) que acompanham este memorial, ,_~ 
nos qP.aes, além disoo. é o supplicante apontado como <t: fum:
<.:ionario probo, assiduo, trabalhador e cumpridor dos seus 
devere~ e onde se lhes reconhece 4:honestidade, assiduidad1~, 
dP.dicação ao trabalho e muita. lealdade>. 

Appellando para o sentimento ·de inconcussa justic.a t1 d ~ 
pura equidade qu~ caracteriza os actos desse egregio i·arno 
do poder publico, ·o serventuario modesto, mas zeloso dm; 
seus serviços e conscio da justi.ça da sua causa, tomou a li
bel'dade de justificar o ~('U pedi-d.o com as seguintes ra~ 
zões ~ · 

Funcl}ionario dà nação, ·serviu aos . dous regimens sem 
:>olucão de continuidade, porquanto a Republica, áo encon
t.rnl-o ao servioo do . paço imperial · de S. Christovam. o 
manteve naE1i mesmas íunecões, como escripturario do. Su
perintenàencia <la Quinta Naoíonal da Boa Vista . Mudou
Jhe o titulO, conservando-lhe os mesmos encargos. e reoo
nhecendo dest'arte. não s6 os serviço:; que vinha prestando. 
cerno empreg-ado . do governo in1perial, i:;inão -tambem . o di
r<?ito que a<lquirira, como funccionario de uma reparfü,1ão 
Fllblica: o que prova que, em meio as paixões daqur.Jla 
época, a razão não abandonár!\ os homens illustt-es, que se 
ac·havam· :i frente do governo odemooratico. 

V.ê-se. assim que a sua vida .de serventuario publico só 
Pstará ' effectivamcmte integrada, si o espiríto od~ justi.ça do 
Congre.sao NMional houver d~ doterminar QUfl r;e · addicione. 
itC· tompo de so1·vic:.o de porteiro do Collegio Militar, aquefü~ 
11criodo nntorim·, do servi~~os tambem pubHcos e prestados ao 
Gov~rno do paiz - se.ia ''> do r~gimen C'XI ineto, ~e1ja · o dnr: 
instiLuir.õee repul1licanns. 

Não se comprehende, de facto. quo sí uâo conceda ao 
:'upplica.nte a ren1izacão desse pedido, d1isdf1 q.ue se uttenda. 
:í. oircumstancia do que, sel'vin<to no Almoxarifado do pa1:.11 
•f(• S . Christovam, repartiçiín do governn · mona.rchfoo, ou 
!'ervindo D:J. Superintendencía da Quiuta. Nacional da Boa 
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V]stá, repart.icão do Governo republicano. elle era do farto 
funccionario (la Naciio: como não se poderia. negar que p 
seja, servindo '·omo porteiro no Collcgio Militar. 

Ora. si as funr-0ões. -sínão identicas, são semelhantes no 
caracter- que as assjgnala como cargos publicos, ;justo .é que 
si não Brija criterio differente ao confrontal-as, e que ao 
e.soripturario e amanuense ant.igo se lhe não negue o tempo 
<le servic:o ('Orno não se póde negal-o ao porteiro do Collegio 
:!'.füitàr. · 

O_ supplicante não tenta argumentar com as leis, porque 
lhe. fafüi. o cçmheeimento da sua justa applicacão .e a pra
tica de apontal""as e ·discutn-as. Invoca, porém, o sentimento 

· ~J~ equi-dade, que tão soberanamente-. actua no nobre ·espirito 
dos legisladores, para pedir-lhes o que se lhe parece de 
just.iça: a integr;sção de ~sua vida <le funccionario publico. 

Os illustrados, membros do Congresso Nacional attende
rflo por certo ao' justo e confiante appello de .· quem. na 
obscuri·diade <la . sua vida de servi-dor . modesto do paiz ·"\·em 
se de.soprigando: ha qua~i srte lustros, •d'os encargos qu~ 'lh"}S 
teem s1do eonf1ado!::, agmdo sempre consoante a consciencia 
dos seus deverefl, o merecendo o louvor dos seus chefes e o 
a.preço iI1cessanfe do!'l homens bons. 

Cerlifico, em virtud~ co . despaeho desta. repartição, exa
rado no requerimento de José 1\fanoel de Oliyeira, em o quál 

. pPde se lhr. passP. por certidão o que constar nos Jiyros de 
Registros da ex-Mordomia da Casa· Imperial, sobre a~'. 110-
meatões que teve. como crnprega'êlo da Casa Imperial. que. re
vendo. os referidos livros ~hivados nesta repat'tição; ·rielles, 
as folhas cem e verso do livro numero quatorze de l"egistro 
<!e portarias, acha-se o registro do teM seguinte= «"Mil oito
cento~ e oitenta e cinco -. - outubro - , vinte e seis - N 
mesmo - Commnnieo ao Sr.· superintendente dos Almoxari
fados, 1mra os devidos offeitos, que por despacho imperial, de 
víntt>: o quatro do corre·nte mez foi approvada a proposta que 
fez do esc1·ev<"nte das cc;cbeir:as e cavallari~as. Antonio Cor
r!ovil dr> Siqueira e Meno, que já se acha coin exercicio na 
;;ecretaria desta Mordomia. para o togar vago ·de eseripturario 
do A1xnrifaco do Paco da cidade, de coadju-vante de escripfa 
do Almóxarifado do Paço de S. Ohrístovão .. José Manoel de 
Oliveira, para o logar que áq-uelle deixa, e de servente do 
m<>smo Almoxarifado Alfredo Emiliano Torres para o refe
rido Jogar dt> coadjuvant.c de eseripta. - - .Barão de Nogueira 
dn Gama». A~ folhas <:.uzentas- Cl vint,e e um,· do livro nu
mero. tres <le Registro de Decretos da Adminisf.ração, ~châ-~e 
o registro do t eór Aeguinte: ~Mil oitocentos e oitenta e nove-
Mn.rço - um -- numero novecentos e oito - Hei por bem 
:\utorizar o visconde de Nogueira da Gama. do meu Conselho, 
mor-domo da minlla Imperial Cas~, a mandar cumprir a dis
pof;içii.o constnn1.ti de~te ct·ecreto, assignada 1.)elo mesmo mor
domo, que assim o tenha entendido e execute •. .I>alacio da Boa 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 22/00/2015 14:41+Página36 de 72 

. s:Sss!o EM iS DE JUNHO iDE i 920 ~6:! 

Vista, cm um tle março de rnit oitocenlo:; e oitenta e nove, 
sP.xagesimo oitavo do.. Independeucia e- úo Imperio. · C-Otl:1 a 
rubrica de Sua .Magestade o Imperador. - Visconde de No
f,'1.leira da. Gama:<>. Disposição a o..uc se refc1·0 o dem·eto tlm;ta 

. data: Nomea~.ão do es~reventc oas lmperiae~ Cocbe1ras -
J-0sé l\lauoel de Olivt>it·.i. para o logar ''ªH"º de eseriptura1·io 
d.o Almoxarifado ào Pa1:0 de S. Christo\1â0 üom o . venéimento 
(JUe lhe competir.· Palaeio da Boa VisL:i, em um de março- de 
mil oitocentos e oitenta e nove. - Visconde Nogueira da 

u-ama». E para constai· onde convier pa~sei a presente certi
dão, de;, accórdo com o <H"l. 26 do regulamento annexo ao de
creto n. !l.197, de 9 i:le cezembro de 1911. - Joáo de A1-ruda 
Ca"ntara, amanuense. Confere. A.rchivo Nacional, ~ de junho 
de ·19J7. --' Manoel José &e l..ace1·âa, chefe de seccão, Archivo 
Nacional. Rio de J·aneh-o, de 1017--. - Luiz Gastão d'Escra-. 
gnollc Dot'ia, director. 

· Illrno. e Exmo. $r. Eduardo i\fal'tellino tla. Paixão -
De:;ejando coutar o tempo de i:;erviço .publico de ~ú de outubr1.l 
Ue 1885 a 15 de novembro tle 188\l, que servi no Almoxirifado 
do Paçu da .Boa Vista dn. ex-Casa Imperial, como auxiliar de 
escl'ipta e e8t:l'ipturario, .veço a V. J<~x. dizer ao pé desta: 

a) si ua. quulicla<lc <lc almoxarifo elo Paço da cidade e de 
S. Ghristovão o com as attribuições de superint.endente da 
ex-Casa Imperial, me deu posse das funcções de auxiliar de 
eaoript..a e cscriptul·ario do Paço da-·· Boa Vista; _ 

· b) qu,e tempo passei no exercicio, de~Las funcções e ~i 
:sabe de alguma cousa em desabono de mmha conducta como 
funccionario: . 

· .· • e) si quando foi proclamada a Republica m1; açh.a,·a ll@l 
exerci cio da alludida fuucl)ão. - · · 

Rio de Janeiro. 17 de maio de i918. - Á.Lteuto criado e 
obrigado, Jos'1 Man'uel de Olivefra. 

Aft.csto que dei posse ao Sr .. José .Manoel de Oliveira, jO 
excrcicio dos cargos de auxiliar de escripta. e escrjptUrario do 
~lmoxarifado do 'Paco da Quinta; da .Boa Vista: 

· que estevt> no (!X('l'cfoio dos refoddos cargos de 26 de 
outubro de tSSrJ a 15 de novembro dn '1889; que foi um. fun
ccionario probo, assiduo. -trabalhador n cumpridor de seub 
deveres; que nada me constu quo o d~sabone; 

que, quando proclamou-se a He1)ublit:a eslava em excr
:Cicio do cargo de escripturarho'. 

Rio de .Janeiro. 21 de ma.io de 1918. - O ex-almoxarifa 
dos Pac9s da Liberdade e de S. Chr•istovão, .com todas as attr.i
buições de superinf.endente du- ex-Casa Imperial, Eduardo 
Jlfoycellino da· Paixão, escripturario, servindo de chefl!} <la 
secção de a polices da -Re:;ebedoriu d~ M.inas Geraes, na Capital 
~redera!. 

Río de Janeiro, 16 de julho de 1919. - José Manoel de 
'Oliveira. 
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Reconheço a. firma de Eduardo Marcellino da Pa.ixão. Rio, 
i6 clê julho de 1919. Em testemunho da verdade (signal pu
hlico) . -- F1·andsco .4ntonio Machado . . ~ 

Exmo . Sr. ?."IarechaJ Manoel Rodrigues de Campos -
Dese.iando conta'!' o tempo de serviço publico de-16 $le .novem
hro de 1ssn a · 12 de marco de 1890, que ~ervi Cômo amanuense 
da. Superintendencia da Quinta' da Boa Vista, por nomeação 
do então Ministro do Interior e Justi~.a, rjeço a. V . Ex. dizer 
ao pé desta: 

a) si quando foi nomeado V. Ex:., ~mperintendl:lnte <la 
Quinta da Boa Vista, encootrou-me no exercício das funcções . 
oc escripturario deste estabelecimento, ~oro os vencimentos 
d0 cento e vinte mil réis mensaes; 

b) que t.e.mpo exerci a referida funce.ão; 
e) quando fui exonerado; · 
d} se -..·o;:; cons.ta i).lguma eousa em desabono de .miJ11lla 

conducta como 'funccionario. · · 
·Rio de .Janeiro, 28 de maio de 1918; - De "V. Ex. 

-l'espeitador, criado e qbrigado ,José Manoel de Ç>livefra. 
Sr. ,José Manoel de Oliveira - SatisfazendQ ao pedido 

ro:t~lunt.e da carta supra, declaro: 
11) ·que. quando assumi o cargo de superintendente da 

Quinta da Boa Vista, énéontrou-me no · exereicio das funocõe:; 
Je escriputrari.o do abnoxarifadQ, com · · os venciniel!-tos de 
Cl'llto e viI'ltc mil réis mensaes; . . . 

b) que continuou a exercer aqiiellas func'cões, por ordem 
do Ministro do Interior, de 16 de novembro de 18'89, até 12 de 
marco do 1&90; . . · 

e ) que foi' exonerado da.quelle. cargo, a seu pedido, em f2 
de março de 18!1'0; . · · · 

à) que nada me consta .em desabono de sua conduota como 
funccionario publico, ienào, ao contrari.o, apreciado muito de' 
De:r:,to o seu modo de proceder, quer na Supe,rintendencia da 
Qumtu da Boa· Vista, qt1er no Collegio Militar desta. · Capital~ 
r<!.Conhccendo sempre n sua .honestidade; assiduidade e dediea-
1:fio ao trabalho e muita lealdade. · · 

P1.íd1~ .fazC'r desta o uso que lhe convier. 
•./ 

' f:ar.1ital Federal, 3 de junho de 1918. - Marechal· Manoel 
Nnd1·ianes de Campos. · . · · 

. ~io de .TaneiI'O, :1'6 de julho de 1919. - · Jo~é Manoel de 
Olrncu·a. 

Reeonhe~o a firma do Marechal :Manoel Rodrigues . de 
Ca1npo~. H ío. Hl de julho de 1919. Em testemunho da verdade 
(est3\'a o signal Pllblico) . - F1'ancisco Antonio Machado. ~ . . . . . 
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lllwü. Sr. 0<Jrunol diroctor do Collegio Militar do .H it) 
de Janeiro - J'osé Manoel de Oliveira, porteii·o deste insti
t,uto desde marco de 1890, precisando encaminhar uma peti
ção ao Congresso ::"faoiónal para conf,agem de tempo de sei::. 
viço no Paço Imperial de Si. Ghristovão e havendo necess1-
da-Oé de provar o seu tempo de $erviço, assiduidade e com- .· 
· portamento vem pedir-vos digneis de mandar attestaI" junto 
a · este o que a seu resp.eito constar em seus assentamento. 

Pede deferiment.o . 
. Rio <le Janeiro. i 1 d 1\ .}u1'ho de 191H. -·- Jose M.anoet df: ' 

Oliveira. 
Attestt~-~e. J<..:.m rn - 7 _,__ rn HI. ~·- Cor-0nel Ale.xat1.-

dre Leal. 

Attesto em cumprimento ao despacho supra do senhor 
coronel director que o senhor José Manoel de Oliveira., !oi 

. nomeado por portaria do. Mínisterio da Guerra. de treae de 
março d e mil oitocentos e novent,u para o 1-0gar <le porteiro 
ctest.e collegio ; apresentando-se e ent1v.1.ndo no es.erc1cio das 
respectivas funcções oro dezoito do ~·eferido mez e aono, · con
servando-se até â presente data no alludido exercício sem 
nunc.a ter tido uma falta, nem licenca, mostrando-se s~m
LJore assíduo, zeloso ~ .cumpridor -de seus deveres, como prova 
com bS elogios de todos ·os d1irectores deste instituto e altas 
autoridades · d;i Republica, e.logios esses que abaixo vão 
Lranscriptos. 1890 ~ Em julho foi elogiado pela assiduidade 
t\ zelo com que exe.ree as funcções de porteiro . 1.894 - ·Em 
maio fOi elogiado pelo auxilio efficaz, inteJligeucia, dediêa-
1.JãO ao serviço; pontual desempenho de suas attribuicões. Ero 
novembro foi louvado pelo asseio, zelo e conservação que tem 
sabid-0 manter no edii'1cio como porteiro do collegio. iS97 - · 
Em fevereiro foi elogiado pelos bons· servioos com que se 
_l.C'm distinguido, p·elo seu amor ao trabalho, nssiduidade e 

· incansavel zelo no cumprimento de seus deveres. 19001 -
Em julho fo i-lhe agradecida a coadjuvação prestada e lou
va.do pelo 1..elo e dedicai;ão· com t(lue se houvo durante a in-
1 r.rdicção em ·que esteve o collegio pelo appareoimento de 
um caso de peste bubonicu. 1901 - - Em maio foi elogiado 
pela dedicacão e solicitu}ie no. cumprimento de seus deveres. 
1903 - Em outubro foi elogiado, em nome do- senhor Pre
::;~deule da :R.epl,lbli-ca, p·ela solicitude e assiduidade que tem 
revelando iio cumprirn.n cnto d e seus vevere:>. 1914 - Em maio 
fni elogiado pela. intelligertcia, zelo e disciplina com quo 
~empre -tem cumprido os seus deveres. i:905 - Em junho !oi 
J<1uvudo em ordem do dia do Exercito p elo excollentissimo 
senhor Presidente da Republíoa que, na visita ao collegio no 
din. tresc de maio, olJservára o inLellige11te o efficaz auxilio 
presta.do ao commando do collegio; por sua vez o senhor ma-
1·eohal Ministro da Guerra louvou-o concitando-o a Que pro .. 
si g:i nos seus uteis esforces ·cm ravor do estabelecimento. Q 
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senhor coronel cornm:J nd:.inLo eongi·atula11do-sr~ pélo brilhanLn 
impre~são,. que, no e~pü•ilo cio Exmo. Sr. Prcsídente da 
Republica, nmt·c·drnl Minist.1·0 du. Guerl'a. domais autoridades 
e. lodoti' que assislí1.·arn a ínaug·ura1;5.o d-Os melhu1·amento~ in
trodll:lidos no eolle;;iu, l1fü1 1ntini.tl Jiraz·cr cm que figurem 
nos seu~ assunlamentos 01:; _pre:::entcs elog-io:s que lhe rceorda
rão ·scmprn o eonc:urso dedicado que prnsta ao irn~smo com
mant1o 1~ o justo urgulho· que tem cm transmittil-os. 1910 -
Em maio o s1•nlwr 'c~oronel cornmandaute ·em nome do senhor 
Presidente da He:pÜblica, · cl()giou-o pela ordem, disciplina e 
methodo ob:scrvadoi) neste instituto por occasiãO <la visita 
que fci ao collcgin no referido mez. - '1916 - Em agosto 
foi louvado pelo senhor co1•onel Alexandre Barreto u,o dei
xar a dirt'cção do collegio pelo zelo -e ded'ica<;ão com que no· 
Dxc:rcicio de sua8 funcQõés coadjuvou· a. sua adroiriistracão. 
·1917 - l!;m setembro. a <liroctoria louvou-o pela constante 
::iolicitúdc, presteza e dedica.cão com que attende.u ao serviço, 
i"óra elas ·hol'a5 regulamentares, por occasiãô <Ia hospedagem 
neste instituto· dos atiradores do batalhã-0 . .aca:demi.co de São 
Paulo e alumnos do 1Collegio Milita.r -de Barbacena.· HHS ·
Em maio por -0ccasião. da. solernnidade da fundaçã:o do wlle
gio, o senho·r coroüel dircctO'i· declarou ser-lhe grato, elo
giando-o .piclo zel'? e dedicação co-m que tem des.empenhado 
os sêus devei·cs. Em out:ubro o senhor coronel d1r-ector, em 
obediencia ús :determínações do senhoi·es Presidente da 
Republica e .Ministro da Guerra elog1ou-o pelo quo lhe fQi 
dado contl.'ibufr para. que u collegio merecesse tão honrosos 
elogios, pelo meticuloso. asseio, ordem· e disciplina. 1919 _:_ 
Em marco, l'oi <leclar.ado que tendo se concluido .os trabalhos 
de matricula dos novos alumnos, cumpria a <iirectoria elo
giaJ.-o pela. boa vontade e ·êsf.orço em acompanhar o senhor 
capitão secretario nestes t.rabalhos até alt.as horas da noite. 
Em ah1'i 1, foi pela· <lirectoria elogiado na. qun.lidad'c de en
ca;rregado do material escolar, pelo zelo e economia. com que, 
no des(~mpenho de suas funcooes 'a tem auxiliado. E ·eu, .l\fa
núel Hícardo de Souza, 2º official da Es·cola de Estado-Maior, 
~ervindo · no Collegi(i l\Hli tar ij\l'Sta Capital, passei o pre~erite 
atte~Ludo que vac auLhenticndo pelo s·enihor capitão Julio Ce
iSar du Noronh·a. secreta.t·io do collegio. Rio do Janeiro, 1!J 
"-fo julho de 11u.n1. - J·ulio t5e1w.1· de No1•onha, capiLüo-secrc-
;tario .. - A' Commitisíío de Finan1~as. · 

O Sr. Presidente - Pa.ss11-8c ús votacõos constantes lltt 
ordem tio dia. 

\' ol.uçãt> du pl'ojec 1 u !l, i H J3, de mi H, l't;gulv.ndo :L IJU
fa•ada ~P cst.i·a11f1>it·o:" 1~0~ l.p1·1·ilol'i!' nucionul, com parecer da 
Comm1~são li•· Lo11st:1t.t11ctto (~ J.ustu.:a sob1·n U8 (.Jmen<lm; apre
sentada8 (~ 1•nwndus de8sa Commis!lüo (:3 11 discussão). 

O Sr. Presidente - Vou sul)lneLte1· a ;'Jo1.Ó:; as emendas. 

Nolacão da segui-nte' 
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N. l 

Ao art. 1 ", n. 1, accT<'.':it.:en Lc-sc ,:ou de molestia conta.
biosa g1'<lVe<>. 

. O Sr. P~·udente de Moraes Filho (pela oildern) - Sr. Pre-· 
:;idente, pedi a palavra api:>na::; para fa.ze.1· li.r;1~ira rcdificação. 
Ha um engano no impl'e:;so. A prim<'ira emenda da Comrnis
são i:ei'ern-se ao i1. :Z <lo arL. 'i ". 1~ nã.o ao ri. l, como est.á 110 
Ünpre::;so; aliáH isl.O se verifica pela ~(')::;unda. emenda. que $C 
rd'cn~ au n. :!, e nf.io ao n. :l. , 

.Appruvada a. referida emenda n. 1, da Gommissào. 

Approvadas successivamente as seguintes 

El\lBNDAS lD.~ COil!~H::ISÁo 

N. 2 

Ao art. l ", paragrapho unico -· .Acr.rescenfo-se depois <!e 
«n. 2;<,. : ,~salvo os portadores de molestid. eontagiosa grave>/. 

N. 3 
Ao art. a0 

- Substitua-se a parte final por esta; ·riu. 
quando .naturalizado nos termos da leiD. 

N. ·i 

Ao art. 5° - Supprima-se a palavra. «tacitamente». 
Elia ê desnecessaria no te:s:to do projeoto. • 

N. 5 

Ao al'L. 6", § J º _ Diga-se .r.art. 2°», em vez de «ar-
tigo. a·~. 

N. 6 

Ao art. 7º - Substil.na-sc :pelo seguinte: «0 esiran- . 
gP-iro expulso, que voltar ao paiz ·antes de revogada a ex
pulsão. fical'~í.. pela simp!P.8 vcrificacão do facto. su,ieit.o á 
11r.na. de dous annos de (JrisJ.o, após o cumprimen_l.o 1fa qual 
srr;l. novarrientc i>.xpulso. · 

Pal'agrapho uni e o. O p rnt:é~Ho {'. .i u lgamento neste caso 
. srrfto da eompelr.ncia da jusli~a. federal.» 

O Sr. Presidente - Vou :,;ubmdi111· '1. votoH a:; erncndas 
offrl',~eidas ·dm·a.uln. a 34 discussão do projecto n. .~f.í. A, 
de JUlü. 

·e.- Yol. H 
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:Votação ela seguinte 

(!N • i,. do ar L. i º __, Supprima-se . > 

O Sr. Mauricio da Lacerda '( .. ) "(para '·encaminltar a vo
tação) - · Sr. Presidente, VóU retirar ·a emenda que eu havia 
apresentado ao n. 1 do art. 1º. Vou retiral-a certo de que 
a orientação do projecto de lei, sendo system.alicamente con
traria á doutrina que professo, não conseguiria lograr para 
.ella os suffragios da Gamara. 
· A emenda n~ 1 apenas vedava que se estabelecesse no 
projecto a qualidade de .indesejavel pa'ra categorias de estran~ 
geiros incluidos no n . .2 do art·. 2°. ·Apresentei a emenda, so· 
bretudo, por uma eleµientar · intu~ão do oonso commum 
em ;.nateria legal; porque, "por exemplo, não sei como se .iria 
impédit a entrada de um estrangeiro, que, segundo o n. 4 do 
art. 2º, pela sua .condticta. ·se consiclerasse nocivo á ordem pu
blica ou -á seguranca nacional, se ainda. não se sabe qual a con
ducta delle. Parece-me que a refer~ncia. · é excessiva em al~ 
guns pontos, e, em outros por não concordar, por exemplo, 
que se 1mped]sse a entrada no territorio da Republica á.quel
les que fossem simplesmente expulsos de outros paizes pelôs 
:motivos que vou expor. ; · 

A expulsão, tal como entendem os seus adeptos, é uma 
faculdade da soberania dos E stados, sempre exercida com fins, · 
intuitos e obj ectivos politicos. Ora, um individuo republicano · 
pôde ser expulso da Hespanha e1 allegando esse acto do Go
verno monarchico, a Republica Brazileira impedirá a .sua en ... 
trada . . . 

O n. 2, <que a policia de outro paiz o · tenha como ele..:. 
mento pernicioso á ordem publica>, q:uasi incide na natureza. 
.da mesma criLica do anterior. 

· A -policia· -Oe um paiz póde ter eomo nócivo á ordem pu· 
blíca. qualquer dos nossos concidadãos ou qualquer dos estran .... 
geiros qus no seu paiz participem de idéas· contrarias ás 
instituições reinantes o que, entretanto, sejam as mesmas 
nossas. · . 

Muitas Vézes, a policia de um paiz póde considerar, como· 
por exemplo, aló ha pouco na Russia, o judeu, cidadão de di
reitos politicoo limitados e até civis e expulsai-o. Nós não 
participamos desse preconceito ante-semitico odioso, inqua-

. lificn\'Cl no scculo; e, entretanto, esse estrangeiro terá1 pOJ:'. 
ser pernicioso á ordem publica, em nosso paiz, impedida a 
sua. entrada cntru nós, de modo que, até certo ponto, os a.sylos 

. .pohticos, que as nacões teem cultivndo com certo esmero fi .... 
· cariam na no8sa lei um pouco a.9 criterio do exec:utcir._ ' 

t------
._ .('"). ~st:~ díscucso niio foi rev.iaw pelo orado1'...,. · 
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E' urn dos defeitos mais graves da referencia. 
Por iSl:io, Sr. Presidente, tinha pro:posto a suppressão do. 

n . 1. Entt·eta.nto, como elle acaba com a qualidade ao mesmo 
tempo dos indescjaveis, ~stniwlc>cida n::i. lei de 907, e, por
tanto, não é novidade· dos higi~ladores almofadinhas, eu não 

. Lc:-ria conseguido o a.poio ela Crunara, que· pratica, em roatcria 
de expulsão, essa novidade de impedir a enlrada de cstran-

. geiros, á .minha emenda, porque, em logar de suppL'imir. só· 
inente esse numero, sup.vrimiria todos os contidos · nos nu
moros relativos aos ind.csojaveis e porquo sou contrario em 
dClut:rina e de :t'ucto a toda essa legislação. 

!\estas. condi1,;ões, $r. Presidente, peço a V. Ex. que con-: 
suite · á Casa si consente na retirada da emenda, cujos fun ... 
dameutos acabo de dar. (Muito bem.) 

Consultada, a Cama_ra concede a retirada da emenda n. i_.; 

:Votação da seguinte 

EMENDA 

N. 2 . . . -\. 

<!N •. 2, do ar.t. 2e - supprima-se.> 

o Sr: Maurício de Lacerda (11iJla m-demr ,....... Fnco o mes
mo requerimento com r~lacão ú. emendá n. 2, referente ao 
n. 21 porque ella está jusLamcnte contida na segunda parte · 

da justmcacão que acabo de formular. 
Consultada, a Gamara· concede a retirada dil. emenda nu~ 

mero 2. 
Yotacão <ia seguinte 

EMXND.i\ . 

N •. 3 

O Sr. Maurício de Lacerda'(•) .(para encaminhar a vota-
1•1fo) - Sr. Presidente, a cmcnc!n n. 3 é n mais importante 
d~ projcclo. Ella manda supprimit- o n. S do art. 2°, numero 
que diz : 

«Dentro ào prazo acima referido propag~ qualoucr 
doutriuu. subvcrswa da lei ou da ordem social exis
tente, por netos, por paiavt'as, pOL' escrípto, por gra-· 
vuras, por imagens ou outros processos do publici
dade, qualquer quo cllo seja.> 

.(*) Este discurso não foi_ revisto pclq orador .• : 

:~ 
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A lo1Íga campanha. movida dentro do Congresso Nacional, 
úúmo na. imprensa Jo paiz. uomo na tribuna publica, por mim 
~ outros elemcnLos de pensamento livrn. contra semellrn.nt0 
ctbposi1Jão, logrou, os a! los circulos do Goveí'no, ünpressio
nar a tal pontu, que nas combinações ultima.o;, havidas cnt.re 
o~ illu~Lres auLore~ des~c projccto e os membl'os do Governo.· 
fkot'l a~sentaJo que ·não i'ic consagraria mi legislaQão rcpu-

blieana u delicio de opinião. . ~ 
Coucl uir'-.':'e-llia que a emenda devia ser approvada; mas, 

como o Uovc1·11n en lf:nga qne ex islem outros faclos, relativos 
;i.!:; i1a.ixões politica:'i, qwi {lete.rrninam fôl"ma~ nov,a:-; de ~rimi;s, 
corno :;e.iam o dyuamítisrno e ouLl"08 adot: de -violcnciu conLt·a 
TH~8~oas e contra cout'as, a ~imples suppressfi.o <lo dispositivo 
l1ào ~ath;fariu. • 

Foi para se poder eb cg·ar a um accôl'dO ues!.e sentido que 
·o.p1•e::;el\t.ei a emeuda n. t a qual erwuminl~arei opportuna-
11w11te. oxplkando o 'pem,umrnto que f,iví~ ao offerecel-a. 

Quanto :í de n. 3, feito esse aceôrdo, cu poderia .iú'lgal-a 
fH'l'.iudicatla. sj r·Pg-imcntalmeuLe mo fosse dado invocai· este 
fol'tnula; nrn,:; eomo não o pos~o fa;r.cr, n afim ·dn ·evitar quP. a 

r.nienda seja rejeitada, afigurando-~e. talvc;r,, que o Congresso 
J'C(~i.umva a 8upp1·1·:-.:i;ão do t!elkt.o do <:ipiniã.o, eu pediria. a 
V. Ex. que consultasse a casa sobre si corn;en~c na retirada 
da eHH'!Hla fi .· :J, porque a malrria df!Vt> ser considerada na 
seg-uint.e. •.!Ut! 6 emenda dl" collalJm·ac~ão. (Muilu bem: muita 
bem.) 

(~ornmlta<la, a Cawa1·a concede a rclirada pa emenda n. 3. 

VoLação da seguinte 

N. -1: 

«Ao § 3" - Subslil.ua-ise - quP d1mt.ro do prazo aclma 
1·1>ffll'ido p1·at.icarem o ~tei·ro1·i1nm•:t- ou outrois actbs de vio
le111'.i a 11hyHica. rnntrn aH pc~ssoa;;, p<wa. por meio de factos 
et'imir111sns, in1pun'm f)tH1lriucr 1·Pita religiosa ou politica:i.. 

O Sl'. Mauricio de Laoei:da (•) (JHll'U '~w·r1111.fol1ai· a vo
f.f:r:uo·1 - l-'t'. l'rrsí d<>11l1', ao uin·esf•nl.ar ll Pnwm.li~ n. .'1, Nl 
o fi1, llti intuito dr unm l'Pa(~\,'àn doutl'iuat·ia contl·r;. o o.-:pi-
1·itn 1lu artii;o a q1w nlla ~(' I'Pfrr~. 

'l'1·al.ava-sP d11 iuduit· o sin1pl4•s aclo de .propaganda l's~ 
· 11i1· i1.Ltat. crnuo un 1 dnliclo. om no~.:;a 1 ogh;lacfio: ontáo, pa1.·a 

pôr h4'1l1 dn 1widcnriu que o legi!;lado1~ 1·c11ublica110 queria 
o dolit:lo de opinião, apl'esenLci ernenüa, lJUc <Í c::isa, n. q, 
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;propondo, em lagar de. delícLo de opinião, o simples crime 
commum de violencia, por motivo de paixões politicas, contra 
a ordem sor.i.al, manifo~tado em ataques á propriedade e :'.is 
.pPssoas. · 

A rninha escola penal, porém, não acceita, a minha men
talidacle nesse ponto repellr., o attenta.cJ.o eontra as cousas, 
como um delido em. matcl'ia de gr~ve, Yist.o como, e~ludando 
a me'l'l,s opei·aria, cheguei á conclusão de que nas massas dos 
grevistas, ha a convic~i;ão de que o attentado contra as ºcousaf': 
é um. complemento da gréve, e explica-se este pensamento 
<le maneira tal -que não deixa de impressionar· ao legislad-0r, 
ao professor de di-J'cHo, e aos indivi<lUos que tenham de exa
minar o a.ssumpfo ·pelo seu aspecto pcnologico. 

Affirma-se: a gréve é a cessa(;ão subi ta, brusca,. do tra
palho nas . orficinas; o patrão Lem as reservas de capital para 
re:;istir, não só ·aos prejuízos, como para poder snbsisLir com 
toda a sua familia, enfrentar a fomi> e a rniseria, si não viver 
no l·nxo durante a gréve. 

De outro lado, exi81.c o operario sem recurso, sem di
nheiro, sem ,po<ler subsistir sinão gT::tças :.í caridade ou ao 
nuxilio de suas associações, ,parca, modesta t' até recluzida
mcnte durante. o :período de guerra. 

O patrão tem, pbrtant.o, rnai . .:; interesse em quP. a gréve 
se prOlongue; do qUe o proprio operario, porque, cmquant.o 
,pendura, as forcas operarias definham, seus recursós dés
maiam, elle vem a pouco e pouco cedendo lerreno · pela 
1Propria. fraqueza physica. · 

Por isso, o operario torna a providencia de, ao abandonar 
o serviÇo, ·fazer sa.bota.ge; qner dizl'.>r: inutilizar os machi
nismos, dar um :prej:Uizo material ao patrão, para que es~e 
tema na grêve ,justamente essa •mica 'fórma, tla sancção d1-
recLa das massas, e entre em transa~ção com o coi:.po ae 
seus trabalhadores, de preferencia .a provo1:al-os .a:'\ mna 
reacção collectiva. · ··· · · · 

Dado esse phenomeno, qualquer legisla·dor pára deant.e 
delle, como deante de ·um problema <le psychologia colleetiva 
e tem o dever, como quando s?. estudam og m·ime1>. das mas~as 
nos livros, para nós claAAicos. dP. Righelli P. outro~. tle í1wh1i1· 
entre esses crírn es, com o me~m10 eri tP-rin scicntit'ico, o elrn
mado deliclo on eritnr• dr sahol.a~e. ün víolr>11rin co11t1·u ns 
cousa::;. 

Por .es.sp aspecto tlonl.rinal'io, "11 não tinhu <lr> incl1.1ir 
na emenda a violl·ncia conlt·u a:-: r.ousas, mn!'I apena~ a vio
lencia physica contra a::; pe:ssoas. T!: por qu~ incluir sômcnto 
t'st.a·~ Porqur. tamJ:lem prTn. minlm e:-lcola doutrinaria nas 
gr~w~s a simples ameaça ao individuo para qne abandone o 
h•abalbo .,, seja solidario ~om M companheiro~ não const.il.ue 
delicto. E não constiLue por que'? Porque, no e1'tado con
stante de exarcebação em que se ar.ha a massa naquelle mo
mento, sob a a:meaca da foJile, do fr~casso de seu movimento 
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grevista, da punição indirecta que virá. a: sof!rer peià di~ 
pensa. indeterminada de muitos de seus membros, a exal_. 
tacão se dá e a responsabílidade. como que se reduz. 

Dahi, certos autores, a cujas opiniUes eu me fi.lio · hu
mildemente, não acceitaI'em á viQleneia :pela simples ameaça, 
mr.:; apenas a violencia quando realizada ;physicamente contra 
:pessoas. . · 

Esses :pontos eu podia. incluir em uma emenda, que era 
como que um protesto doutrinaria 4!ontra a o!'ientação ada
ptada. Não me considero, porém, no direito de impôr seme
lhantes doutrinas á Carnara no terreno da conciliação e do 
accôrdo ero que está a ... emenda, nesse sentido posta, para se 
obter a quéda do famigerado deljcto de .opinião. . 

Por essa fói'ma, fica, entretanto, na lei o delicto de p!'o
·vocação. 

O Sr. Aurelino Leal em um artigo do J ornat do Com
mercio. estudando, contra o que eu então discutia da tri
buna ·do Sonacln, e~sa. modalidade, relativa á provocação como 
crime esp·e'Cifico, sustentou, segundo a obra de Fabreguette. 
que nós deviamos incluir· na .IegisI:.i.ção a provocacão inr'h
recta, visto como no Codlgo Penal só se cogitou da directa 
e ligada a acto ou facto criminoso. e salientava que, de •ba 
30 annos a esta parte, uma nova fórmn. de crime se mani-· 
fustava gerada por essa cultura quo'tidiana, permanente, 
constante, de certo volume de provD'cacão, que propulsionava 
rnãis pela reiteração e pela repeticão do que J;J-ela;· sua forca 
momentanea. · 

Esse estudÇ) do Jurista peccava pela origem, eln conse
quencia do cargo que elle então exercia e que torna°"ª a sua 
argumentacão mais policial do que jurídica. · 

S. Ex. se esquecia de que, crear para o paiz o dP-licto 
de provocai;ão indirecta; era ,fustamenle estabelece:r o crima 
<le opin H.fo. Qualquer autoridade policial. poderia, tom~mdo 
de um artigo ou de um discurso. vir a apanhar um indivi
àu'o intcirámente innocento nos cífeitos. produzidos pelo ar
tif?D ou discurso, e collocal-b como 1um verdadeiro mandante 
stti-geT>nris aconselhador, provocador daquelle crime. 

Entre nós, mais P·eri.i;-oso ainàa do que na Europa. onde 
uma 1,ultura ou polimento, por assim dizer, das intelligen
cins, uma elevacfio mnis ou menos generalizada· da massa por 
um cul! ivr> elementar, muito mais dissemina do das lettras, 
dá ·como ciun uma ospccie do co~trôle moral a cert.os abusos 
de aut.nriclado riu0 nós 115.0 tnmos. 

Imng:ino V. Ex .. um delngado ou sub-dclc~ado do inte
rior cm~ nos faz a finC7.{I. de cxm·ccr as suas funccõr.s. por
que não hn qur.m r..s queira. exnrcrnr. visto que. são gratuita-:i o 
trazcrn onus, aMm da incompatibilidade, com a população lo
cal, imaginq um delrgndo destes, instigado por um clJ.efe' po
litico. u encnn!rm• delictos em artii:-:os de combate eleitoral 
.ctue fonhr.m dc!.crminn.do desordens durante n. eleicão: 

Precisamos condiccíoncr n nossa lei, a-. nossa indole ao 
nosso momento e no nosso habitat~ 
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n·e sorte. Sr. Presidente. que à emenda p"óde attender 
hos intuitos do Governo e ao mesmo tempo aos dos que com
ba temôs . 1J d·eh·~~.J ~1e opiníã.o. s11b~tituind~ ·a CKf,re!-'sáo ~
praticarem - (apresenl.r.ndo a Gommissão, se o quizer~ uma 
emenda de rnctacçãc) para. - instigurem ou p,rovocar~rn -
que é mais correntio em technica e supprimindo as palavra~ 
- «terrorismo ou outro.e;::,,, porque Queria me . referir, na. 
emenda, aos que procurassem P'eln. forca, pela ameaça, pelo 
crime, impôr seitas ou religiões. Como porém n,ão se dei'iniu' 
o que é crime de terror ismo, não cabe~ aquella f igura na 
emenda, porque poderia abranger tudo com esse titulo, e isto 
é contra. as boas normas ligeferativas. Ao mesmo tempo pe
dir.ia .a suppressão de <!:physica contra as pessoas:i>, pelo:i mo-: 
t!vos que a.cabo de declinar . . · · . 

Fica a emenda redigida da ~eguinte f6rma: 4-Que dentro· 
do prazo acima referido provocarem actos de violen~ias para. 
por meio de factos criminosos imporem qualquer seita. reli-
giosa ou politi~a~. . . · 

Nestas con<lições peco a V; E"JC. 11Ue s1lbmet.t.a a emenda: 
, supprin!indo .as palavra.s «.errorismo ou ont.ros~ e ~physica 

contra as pessoas> . · . 
A · exipressão - praticarem fica para ser ~ubst.ituida na 

redaccãa., (Muito bem; muito bem.) . 

o Sr. Prud~nte de Moraes ·c·r "(para enéamínhar a -vota. .. 
ção) - Sr. Presidente, o dispositivo do · pro.iecto a que a 
emenda se refere é o <lo art. 2º, n. 3, auê determina qua 
<:poderá ser expulso do territorfo nacional dentro de cincô 
annos, a · cont.ar de sua entrada no paiz . . o estrangeiro a re
speito de quem se provar: 3° - que, dentro do prazo acima 
referido, propaga qualquer doutrina· subversiva da lei ou da 
ordém social existente, por actos, por palavras, por esot'ipto, • 
por gravuras, imagens ou outros processos de pu_blicidade, 
qualquer que elle seja>·. . . . 

· A êtrlenda substitutiva, apresentada pelo i'Jtústre re.pre
~entante <io Estado do Rio de Janeiro é a seguinte: <i:Que den
t.ro d'O prázo acima referido praticarem o terroismo ou ~.:.... 
tro~. aotos d~ vioI~n<?ia. l)hy~ica contra 3S pessoa~. par3:, .Pº~ 
me10 àl' factos criminosos, imporem .qualquer seita rehgiosa 
on politica:r> ._ . · . 

A Cornmissão d~ Constituição o .TnSti<:a opinou pela r~
jf'!ição da emenda .considerando que «Prqtic.ar v iolfmcia phy
~icn. contra as péssoa.s ou out.ro<; netos cr1m1noi;os~ importa '30\ 
praticar crimes definidos pelo r,odko i::ional, dando portanto. 
Jogar !lO processo para imposição da pena e nüo a · simples 

. · ~xpulsiio. , 
'· . Mo.difica.da, porém, a emenda nos t.el'mo9 em que propõe 
o seu illusJ,re autor para· que seJn.m ílX"êluidas as patnvras 
•terrorismo ou outros> e q:physica coni,ra as ne~soas~ substi
tuirtdo-E!e na redacção, o que so poderá fazer, a palavra 

1 ('*)~ Este 'discttrso não foi rsvisto pelo ol'e.dor •. 
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qpraticarcm» por ~insl.igoreni ou provocarem~. nã.o ha. razão 
·para q:ue a Carnara~rejeHe a emenda. 'Neste easo a CommiH
são concorda com a propoRl.n do iJJuslrr~ Düputa.dn. ·(Muito 
'IJem .. : muif.o bc"m .. ) ' 

· Approvada :i primeira pari.e da referida emenda 11. ·1. 
Salvo as palaVJ'a.S-«O .tC'/'1'01'is?llO O'/I. OU.frOS'1> e . «1Jf1:ysica CO'TI..:, 
fl'a as pa.~som;-:> . 

Em seguida. é rejeitada a seguinte 2ª parte da· emenda 
n. 4 -· ~o lerro1·1:smo ou outros» e «pkysica con,t1·a as pes-
soas». 

Votacão da seguinte 

.F,MENDA 

N. 5 · 

~N. '1, dó art.. ~º Su:ppr'ima-se». 

O Sr. Maurício de Lacerda ( •) (para 'eneam.inhar a vo
tação) · - Sr . . Presidente, vou pedir a retirada da emenda 
n. 5, ncrque sei que a orientação ·systematica do projecto ~ · 
contra as minhas doutrinas sociae~ • . politicas e juridkas. 

Quero porém chamar a attenção daquelles' espíritos que 
examinam a (]uestão. fóra mesmo das doutrinas, sob o cri
tt-río do simples. senso legislativo para e· qua elle prescreve. 

O n. ~ do nrt . 2° diz que «poderá ser exp~lso o estran
geiro que pela sua condueta. se considere nocivo :l ordem pu
blic::i ou :í seguran~.a nacional». 

Ora, Rr. Presidente, •!sse artigo entrega á descri cão da. 
autoridadt.! poW;ial todo e qualquer estrangeiro, que . no prazo 
de cinco• :innos residente ·llO Brasil, esta autoridade' entender 
de l'OnsjdeJVdr nocivo á ordc~m publica ou ú seguranca. nacicnal. 

Sei que as autoridades devem pôr . um grande cuidado 
n~ssa. materia e que portan!.o não faz mal que sn exare na. 
legisln1;üo esi-;n medida . ás vezes nec<~ssaria para applicar a 
alguns .. asos d~ diffici l ca1·acl erist.ica em termos t~xpressos 
rJu Jr. i. 

'l'ambem não ignoro que enfre · os recur~os que a lei fa
eulla para o 1>xpulsando existe o llabéas-r.o·rptts, que colloca 
qunl<yt11•1· 1·:um de• vlolencia soffrida pelas pP-ssoas sob n egid1•. 

· dn. jnsl.i~·a naciotml. Mas, ent,ref.a111.o. entendo que t.oda a lei 
i:!UP s1~ 1·PVl't;Le pela sua termino·logia de possíveis inconv1~
nil'rn~ ius. 1·omo aqur.llas' que acabei de assignalar. deve ser, 
pt>lo uwnos. reloliadu na ~ua 1·ednc(;ão. Como, porém, estamos 
<•m no111<1 d1· nã0 podei· mais alterar esta parte, e como o 
Govel'nn nPs!.L' poni.u 1nP parece (rnlendr•r que esta é a emenda 
mai,:; duel. il p:11·:1 provPr' a seguruw.~.a da ordem interna, diffi-
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cil problema. ~ artm de que não fiqtte expressamente appro
vado o P'msamenl.o do (~overno ,~ nunca o meu reprovado, pé~ü 
a V. Ex. t1ue se digne consultai· n Casa se consente na ret.il'ada 
àe minha l!menda. (Mu.ito bem.: -muito bem. ) · · 

Consultada, a Camara concedt' a retirada da emenda n. 5. 
Votação da segui n t~ 

EMENDA 

N. 6 

N. r, do art. 2º - Supprima-se a palavra «processado~. 

O Sr~ Mauricio de Lacerda (•)· (pam. encaminha?· avo
ta<1ão ( ") - Sr. Presidente. a emnnda n . 6 mandava sup-
primir' a palavra processa.do. · 

ApreRentar.<lo Hst.a emenda tive o s~~guinte intuito que 
passarei a . ex·por. 

Ag Gmendas relativas aos ns. ri ~ ô mais sp; referP.m a 
casos 0de ve1·dadeira extr-adicão, .rJo que ·ds expulsão. E' por 
a~sim di1,er, um momento ph~pat•ntorio em que o indh'iduo 
jú He L'Olloeou .na siluuçü.o de sof1'1·er o pt.\dido de f>Xl.ra.di
ção. 

:E como o q 110 se quêr evitai· ~ a bulha. ·rn:i.~inada dr.st.e 
pe:·dido ·de ext.raclic;ão de est1·angeiros, <.1á.-se .Jogo ao Estado 
o direito <ie repellir <lá sua cornmnnidade o ind ividno que 
~f:lá rm e.ondi.r.ôei3 de 1 he. dai' trabalhos des sa nalm·eza. 

Atiui. ·díz .. :.'~e qui:> o individuo que Re P-vude -df! outro 
:p;.tiz, pol' hw ·s.ido -proees.sado ou coil<lemnado 1po1· crimei:: de 
llorn ir:idio, l'm·I o, 1·on.bo, bancarrota, falsidade; contraband:o, 
~:..! ellionato, moeda falsa ou lenocin io, crimi>::; que .~ão c1·ime;; 
commnns. l~ Qlli" foi {lOndemnado,r por juiz bra~ilP-Ü'ô, pelos 
'lnes.mos e.rimes ... 

Ora. ~1· . Pri>.<;iuPnle, a f'ót;ma <Ja f Pi me pni•etn defeituo-
siss imn .1w~t.~ ponl.n . . · . 

' 0 individuo qu1~ se evadi! ·U i::• ~wu paiz, rn·ocessarlo. por 
qualqunr t~rimc cummum não .r'~ nindn um ct•itninoso. O pt'ú
cr.<:80 não <lPve sm· loma·clo pt~las auto.r·idadHs est.rangeira.i;, 
t1t·m pelns pi·opl'ias <ln sua pai ria r.omo a ultima palav1·a · dn. 
Po<.lel' .Tmlieiario. ~obre a cu lpa qm• nllt! possa l~r · pelo fai~lo 
que Ih" 1! imuut.ndo. 

~i r.u mf' ausenlo. fu,io 1u1•)-;nlú d~! 11wn µaiz, porque '~ f; 
tou sol'frf.'ndo um proc~sso 1.fo erim1' Uf~ moe.da 1'alsa. de d 11a c; 
um:i: otl Ps!a aul.ori·d:.ulw pôde> 1·onf inuar o processo á minha 
revnl ía, e .ni:li!-l tardH ped.i1· a mi 11liu. í!XLradição. ou es ta :m-
1orida.t:Je contlnrnrn.-lo o procés<;o !IP v1~ privada de .pedir a ex
tradição, ·porque fui ,iulgado oinnocente. 

(") Est:e discurso não foi revis lo pelo orador . 
t . • ' 
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Ma:s ·a aut()rida'd.s do paiz que me acollie, nãô tem n·eiif 
p:óde ter base para verificar se estou debaixo de umá impu
tação legalmente a mim feita, ou se estou al)enas debaixo' 
de uma falsa imputação, de crime que não commetti. 

O processo é apenas a apur:icão justam~te. ' ~a culp_a. 
Como desde logo .tratar como culposo um md'iv1duo, CUJa 
culpa ainda. está em oa.minho de verificação, de pestjuízas. 
collocar a nossa autoridade abaixo da propria autor~dade 
nacional desse individuo, porque emquanto as autoridades 

. nacionaes, vamos dizer, por exemplo, .de paiz- contigulo 
· com -0 nosso, como a Argentina, não ·poderiam durante o 
processo agir sinão. nos termos da lei que garante a defesa 
dos individuos, podemos em f6rma de lei, simplesmente por 
um recurso · policial, desta natureza tolher a este individuo , 
qualquer meio de defesa, inclusive o ds acolhel' em nosso 
territorio 'l · 

·· Elle poderá talv~z, daqui, estipendiar melhor os· seus 
advogados, e promover pesquizas de documentos em seu 
~~- . . ' 

Esta . e:x:pressão é, pois~ condemna.vel; entretanto, suo-· 
metto minha duvida ao honra.do Relator, porquanto. e no 
caso dé S . Ex. discordar da minha emendã.,..- retir:ff-a-hei 
par a qpe a Oamara I!ão tenha que consagrar. essa ip.olusã-0 

. no _proJect~ .que, ·. eons~dero sob ·todos os pontos de vista, 
· . muito crihcavel. (Muito bem; muito. bem.) . 

. . . O Sr, Nicanor Nascimento (*)' '{para encaminhar a vota~ 
-~~ão) - Sr . Presidente,. eu !arfa . um appello ao· illustre Rà ... 
lator do projecto. dada a gravidade excepcíona1, ·deste caso. · 
Não ha duvida alguma de que os crimes que refere o n. 5 
~ão crimea de :homicídio, furto. roúbo, bancarrota.. falsidade, 
c·ontrabando, estellionato, moeda falsa ou l enocínio . O in
<Hviduo e5tando condemnado por esses crimes evidentemente 
não" deve ser admittido no paiz. mas o símpleS' facto do indi
v íduo estar sendo processado não póde determinar essa ex~lu
Rúo. porquanto não ha Um julgamento SObre a delinquencia 
do indiv!duo; a simples denuncia, nessa hypothese, bast.aria 
parn impedir a admis~ão de .üm estrangeiro no pa.iz. Nin
l!uem iP;nora que em alguns paizes e despoticamente go ... ·er
nados da Europn, oomo succedeu innume~a.s vezes na Rüssf~, 
indivicluos eram processados. denunciados pela policia :Poli ... 
tica, llâo , por ('.l'imes politic'os. mas por crimes infamantee, 
p:ira chamar a odiosids.de publica sobr e o individuo. Não po·
dcriam nunca provar o delicto, não tinham os elementos 
c.onstitutivos da evidencia do crime:· mas o simples facto de 
este.r processado dava logar a expulsão para a Siberia. Isso1 
qne se veriflcon na Russta, não se deu só naquella. paiZ .. 
Ac·voguei mesmo nqui no "Rfo de ·.Janeiro o processo de ~m · 

( "} Este discurso ni'l.o roi 1·evi~t.o p~I" orador •. 
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'indiyiduo a ·extraditar, porque . estava denuncia"do na. sua 
patr1a por· crime de fallencia. fraudulenta, quando ao depoig 
de YerifiCá.r que não havia a :fallencia fraudulenta, que. er~ 
npena.s uma queixs dada por inimigo e concurrente cortlme:r
cial que exigia. essa. extradição pela sua situação política. 
porque dispunha. na occasião, de poderes govemamentaes, e 
perseguia seu inimigo até á ~tradição. , 

o SR. MAURTr:jo DE LACEJU>A ..:_ V . Ex. tem outro argu
. ment.o: trata-se de ma teria puramente policial, que não po
demos tomar. Nem siquer ella. offere.ce a vantagem da reci
procidade que devia ter sido incluída . 

. o SR. NICANOR NASCIMENTO ...,- ,V. Ex. deve ter vcriti
'cado · no proprio Brasil casos de · tentativas de expulsão em 
que os individues &ão perseguidos unica1riente por materia 
politica, 13 são. entretanto, accusados de lenocinio e de ouf,r-os 
c:rimes infamantes, de modo que eu pediria a.o illustre Rela• 
tor que condescendesse em que o artigo fosse redigido . . . 

o SR . Mxunm10 DE LACERDA -- V. Ex. ainda assignale 
que a redacção diz .:_ ter sidó processado - mesmo que te
nha sido julga.do improcedente a denuncia. 

O SR. NrcANóR NAset:MF:NTo - Nem é o individuo que está. 
Ou ·póde ter sido processado, e ter sido absolvido. De moqo 
que a ret!rada da. palavra - . processada - impõe-se. . · 

Faco um appello á. cultura do Relator, á sua experiencia 
em materia juridica, para que escoime a lei desse tão peri-
goso «processá.do~ . , · · · 

Eram estas as palaV"ras que tinha n. dizer . (Muito bem; 
muit~ bem. ) 1 

O Sr. Prudent& êie Morau Pilho ( • )' '(pa1'a ·encami1th.ar a. 
votação) - Sr. Prel3idente, parece-me que o Relator póde. 
sem prejuízo da lei ora em· projecto. attender ás oonsiderac• 
cõ.es feitas pelo illustre autor da emenda e pelo nobre repre
sentante do Districto Federal. 

O pensamento da- Commissão foi o de não dar o paiz 
asylo · aos que praticaram ilo estrangeiro orimes infamantes, 
como esses .que IJ'bnstam do dispo.sitivo do project.o e evadidos 
de lá para evitarem a sua punição. 

Mas lembram bem os illustres Deputados que, por meio 
da extradição, elles podem ser recambiados. Neste caso, acho 
que a Camara poderá, sern inconveniente~ approvar a 
emenda do illu~tre Deputado fluminense. (Muito bem; mu!to 
bem.) 

Approvada a referida emenda n. 6. 

{ • )' Este dfseurso não foi :revisto pelo orador•: 
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Votação das seguinte::; 

EMEN DAS 

Ns. 7 e 8 

Ainda ao nrt: 2º foram offerecidas a,3 duai"l seguintec;i 
emendas, a.:1 quaes damos os numeros. acima: . . 

«Ao urt. 2º -- ún1 vez de «Cinco~ , diga-se «dou~. 
Ao art. .. 2º -~ depois de · ~est..rangeiTo~. diga-se «sem qual-

quer profisso lieitn::.. · •' . 
O. Sr ; Mauricio de Lacerda ("') (para encaminhar a vo

t.af~fio) - Sr. Pl'esidente. esta emenda. en a apresent.ei (\O 

simples cat'acler de ch~oriista do projact.'o. · · · 
Quamo ás expressões - «em vez de cinco annos, diga-se 

,;_ dous annos:<> - eu quiz repetir a lei de 1907. Essa lei dava 
o prazp de dous anno's para se começar a obter o caracter de . 
re.i::idente no paiz. A lei de '1913, supprimiu esse tempo._ Re-

. sultadC\: os tribunaes, em logar dP. attenderem aos intuitos dü · 
legislador, attendet·am :í Jürma e ao systema que a conslítm-
1:fío prPscreve a semelhante categoria de ·homens pa1·a adqui
rirPm o direito de ?'C'sidGncias e prúva1eceu em toda sua am
plíht<lé o dispo!'lit.ivo const itucional . Mas.. quando se .propo7. 
e~sa lei, o Supremo 'J'ribt.mal hav-ia julgado o caso EVerardo 
Dias, abslrahindo d•~ sua i•esidencia prolongada no Brasil, ;para. 
t1ualil'icartdo-õ d<' anarchista, concordar na sna expulsão -
easo alffls not.avel naquella cqrpot•ação, - visto como não ha 
!Pi nPnhnma :linda definindo o anarcbismo f!-omo crime. 
. Nestas condi(:,ões, a $iltüt(;.ão da nova lei ~eria de qualquer 
í<'t1·ma favoravcl aos Iifsidenf.PR; quer adopt.asse OR dous annos, 
Ull kriorP.s, quer r;s cinco; Yiria modificar a corrente que o 
8npremo Tribunal est.<\ va procurando crear. 

Dt~ Rorle que a emenda para os dous annoa. naquella épúc&. 
el'a uma emenda má, por issç que o prazo de ci11co annos era 
o mais que SP. podia obf.P.t' do ,~·ongres~ para derrubar a . ju
rispr·ucl<'nt'ia do ~upr'.emo Tribunal. 

Mas. o proprio Sup1·emo ·rribnnal, no r.aso de Angelo 
~~uavP, P.Xpul~o dt> _Caml,)inas. refC'll'mon toda a suo lurispru
tlf'fwia 1• enLPJiéle.u que .o rf1Sidrnl.e não p(tdr> nunca ser e~l. 
p11l~o , m1'~mo s<mdo anarcliis l.[t. 'E - caso nolavd - o Relator 
(Jllt' nsidm nm•{1minhot1 a vol.nção do 'l'ribllnal foi o mcf:lmo (o. 
~1·. l\I ii : i sl.<·o Vi V(>i!'OS uc Castro) que encaminhou a vota1;ão no 
cni:io de ftllfJea .~-t·m·p·1u; dP E verardo Dias. em qu.e P.nt.endeu 
que . Pt'l' lrnvf?.I' escri1)tO um arligo annrchisla .assim qualifl
\~aclo 1wla. policia, esse C'xpulsando não podia s<'r protegido pela 
o.Pdem .de /ro{ieo.s- corpus r:· que a sua nxpulflõ.o dev ia ser man
tida . 

( · ) Este discur$o ~o foi r~visto pelo .orador.. , 
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Pois foi o mesmo Relabt• que., no ca:so de Ang.elo Suavo, 
deante das allegac;Õt~s de artigo8, durante uma nova aréve, 
relativos não só a urna agita1.~ão soeial, rnai:; a actol'.i de agita
ção :::.ocial, .iulgou: ern primcit·o logül', que não havia cr.ime na 
propaganda dn êHHll'Clt ismo pela palavra esi:ripta ou fallada; 
e em i:wgnndo log;u, tão nouco liavia e rime em acLos úe orci-'e. 
. Portanto, reformou rfo muilo o oensarnl:nto anterior no 

sentido do que havia julgauo. . - . 
Ei1 p_oderi_a._ portanto, plr.ít<'\at· nu Con:;1·r!-i:;O, que ~e vol

la~se a {ftspu:;11;ao du:~ clow; auno:-:;; 1na:-;, não quc1·ó l'reai· ('U1-
hara1.;os nem <lifficulúades ao cnltu<limenlo que o · gôverno 
poz,_ cm malel'ia 1fo k;islar:.:io sobro i!~l1·an;;•eirot-i, uo .pl'esenU) 
fH'OJ eclo. · . . 

HeLiro, portanto, a enienda. . 
Hd.fro ·a emenda convicto de que us C'inco annós pelo 

meuo.:; já serviram de px•ecalço... · 

O · SH.. NICAN01i :•füsciMKN.To - Evitam .o arbikio. 
. o SH. M~tJRlCIO D~ LACERDA ~ • • • de embal·ar.o ao arbi

trio -que SH está exm·cendo, mas .não com a: illusão de que seja: 
um grande favo1· aos esfrangeiros, visto corno :pela jul'is
prudencia actual do Supremo Tribunal C8Sa disposicão nao ê· 
mais do t1ue aquHio que foi uo seu nascédouro. Quand-0 . o 
S1·. Arnolpho• apre::1entou o· pL·azo de cinco anno~ não foi para 
favoi.:eoer ot> eslrang-eiro5, mas .,elo co11Lral'io pa1•a desfavo- · 
recel- os. porque o Supremo Tribuual tinha jurisprudenL"ia de 
que àté cmri annos e mezes de residencia não podiam ser 
expulsos . Mai:; tarde ' o Supremo variou; àgora ·voltou á su!j. 
antiga · j uri&prudencia. De sorte q,ue os cinco annos não são 
pal'a favorec?-r os estrangeiros, mas, sim, ás autoridades pu-

·. blíca$, que pode1·ão e::.\':pulsar oi:; estrangeiros caiu menos de 
cinco annos de rcsidencia. . 

l\las. como o Supremo rl'ribuual pôde ainda· Vil' a vat•ia1• 
eu apanho csi;a disposição ~-orno uma das ga_rantias elemen-
tares na mU:tcria. · 

Diz o art. :J": «Não póde ~c1· CX(lubo o csLra.ugeiro que 
resi<Jtir 110 1.crrilo1·io nacional po1· mais de cinco aunos:.... . 

Tenl10 acct•csc1mtiado «til~m :quaUquct• :proi'ic;siio lit.:iLa» ., · 
Porque a · lei dfl expul8ão dn nslt:ani:;eil'Os ·foi :na :-sua origem 
1:11nlra os crimC's de 11 .. nociuio - O commm·cio das brancas · 
tinhu qu~ ::ie1· i·opellido, cin vit·Ludc de l.'Ompromis~o tomado 
na (\onfcrencia do Pa1•is. Pi·r\Chm\·a-~e t•úl.ão do. uma legisla--1 
1:ão c~xcop1;ional p:.tl'll a. 1-lx1rnl,.;a1· e::;~es indivíduos que Unham 
lambem or1:-·111üzat:íio excepcional para explOL'al', o ::s.<:m com-: 
uwrcio 1~oudcmnudo. ne:;ultado: tral.ou-sP, do rncluu· na IP.1 . 

<le expulsão d'c .m;ft·tmg'(;iro:s o~ L;ut:i~e~. M~s, no Br~::;il, 01!d~ 
pela primeira vez a l_r!l d1! H107 .101 ap~llcada ~e :lado ao::. 
osf.rangeh•o:; que iwatH~avam o lenoc~1110, rapidamente se 
\rnnsformou o iustil.uto em lei rept'é::il:ilva contra o trabalha ..... 
dor éStrang~iro. 
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Foi por isto que, para caracterizal." esse pendor de legís- . 
·làdor republicano, se fez uma lei de expulsão não oontra -0 
:vagabundo, não contra o rufião . ou contra o individuo -que por 
.sua vagabundagem ou exploração de aciividade cótidemnada. 
pela moral pudesse Sér nocivo, mas coutra. o individuo ·que, 
pelo seu braço, collaborasse co.m.nosco economic::- . .oente, e pela 
sua intelligencia collaboràsse em nossa . for.macão historiea .. 
(lontra ess~ individuo é que .as leis vão ser. applicadas. 
_ Nesse senti<lo ó · que eu podteria i'irmar ·o. meu criterio .. 

Mas, como o Con~esso e o Governo, em Jnateria de doutr~na. 
estão actua.lmen~ de>" lado do cabo e eu fico do lado eia la-, 
mina, não posso fazer triumphar êste ponto O.e vista.. iM'ais 
tarde; quem sabe, si OSi Srs .. peputa.dos não estarão com 
elle? ·-

O SR. NIOANóR N~f?CIM~o ~ Da((Ui a: po,uco tempo es-
:tarão ., . , ; .. · ;~" .. j j • • •• : ~ ~ ! ;:. 1 

O SR. M!Aumcao n.E LAcERJ>A .,......, ·Retiro a minha emenda.1 
Tenho . concluido •. .(Muito bem...>~ · · · - · 

• Consultada, a. · Com.missão. concede successiyamen!,e a ~ 
~irada das emeDdas !ZlS., 'J. ~, 8 ... . • · · · 

.Votação da seguinte 
Dill!:NDA 

:N . .; ~ 
N. 3 do. art. "-º '~ depois da palayra -.exerce>,. aoorescen"'I · 

.te-se cqualCJUe~.. ·-: . · · ·~ · · . 
Approvada •: · · · · ,.._ 
Re;ieitadas successivamente as . emendas ná_.: :i.Q a .:lf.~ · 
·votação da sél;uin~e 

"§ i" do art.. 6° 
:;e cexpulsandot .• 

onde se diz CIJUe fo~ U:Pulso>l dig&..; 

Approvruia.. 
Rejeitada a -emend.Q n. 
Votação da. sesuiri~ 

i3 . . 

EMKNDA 

N., t4 

. ' 

e:§ 2° do art. e• - accrescente-se, in fine, cem togar nãô 
destinado a criminosos communs, salv9, no caso doa 118 .• ; 6 ~ . 
. 6 do arj,._ · 3°>.-. 
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O Sr. Presidente _ . 'A oosa emenda; a. ('lQmmisslo offe
:receu a seguinte 

SUB-EMENDA 

E·' nma restriccão ra.zoa.vel, com a qual concorda & Com
rnis.são, dizencfo-se art. 2º em vez de 3", ;pois ha um eviden~ 
engano na referencia. 

Approvada c9m a sub~emenda da Comm~são. 
Votação da ~eguínte 

~MltNDA. , 

~- i5 

«N • l2 do a.rt. · 6º 
mente~. 

antes de «durante>, diga .. se cso-

O Sr.. Maurioio de Lacerda · ( •) (para encaminhar a vo
tação} - · Sr. Presidente, peco a V. Ex. consulte a Casa .si 
consente na_retirada dessa emenda, visto como aaho innocua. 

a disposição dQ projecto, inocua talvez por defeito de minha 
int:erpretação. · 

O projecto manda que o recurso, nos caso·s dos numoros 
taes, seja ao Poder Executivo e, nos casos dos numeros que 

·se referem a crimes communs, ao Poder Judieiariq. Acho 
·que nenhum projecto p6d1e limitar o direito de reetirso das 
partes a.o Poder Judfoiario, tanto mais quanto o habeas
corpu.s é um recurso extraordinario, péde ser contra. qual- · 
quer dos numeros, tanto maia quanto. ainda, na lei priIOitiva 
se dispunha. que o Judiciario não poderia ·entrar no -0onheoi-. 

.. ment-0 de motivos da expulsão, e simpJesmente na expulsão 
cm . si, que seria applicavel ou não, de accórdo com o texto 
da ler. Os tribunaes ·julgaram isso inconstitucional, s reat-. 
mente era limitar o direito 'do apreciação e .iuizo julgador so~ 
bre a ma.teri'a. 

De sorte que simplesmente para estabelecer essa intel
ligencia tenho posto uma emenda frisando sómente <nesses 
casos:i>; mas a emenda era apenas :para provocar a . discussão 
na Commissão .. Retiro a emenda. · 

,. 

Consultada, a Camara concede a retirada da emenda n. 15, . ' ' . 

. • 
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O Sr. Mauricio de Lacerda (pela ordem) : requer e obtem 
a retirada da seguinte 

E11IENDA 

N. 16 

· «N. 2 cio art.. 6º - del)ois de «seguranca», accrescentc-se 
«no ca~o de commot;.ão intestíua ou grave perturbação da or
dem publiea». 

Hegistradas successivamente as emendas ns. í7, :18 e Hl.· 
E' considP.rada prejudicada a emenda n. ::30, pela, appl'o ... 

vaçfio da emenda· n. 6, da. Commissao. . 
V cm ã Mesa e são succcssivarncnte lidas as seguintes: 

DECLi\RAl)ÕES DE vo;ro 

Vota.mos contra o pr·o,íecto n. 414 A, deste anno, que re
gula a entrada de estrangeiros em nosso pail; ·e determina. ao 
mc3mo tempo, os {'asas em que poderá o Governo decretar a·· 
i;ua expulsão, porque taes meqidas . se nos afiguram ineon
:-;ti.lucionae$ .e contrarias ao ·príucipfo. de frate1·nidade llun1ana. 

J.nr.~onstilucionaes, porque manifestamente infrigem a 
letll'a expressa do s 10 do art 72, <da nossa lei basilar, a qual 

. determina que·. ern tempo. de paz, q·ua:lquci: pódJe cnt·1·_cu· no 
tcn•if.m•io nacional. oii delle, safr, com ·sua f art-u.na. e bem, 
(juando e corno lhe convier, independente de passapm·te. 

A propria interpretação grammatical dei:; te dispositivo logo 
rtcmonsira que o legislador não se limitou à· conceder tal ;za
rantia aos brasileiros e estrangeiros residentes no paiz, porém 
apena::; acommodou, lambem a. estes, um pl'incipio univet·sal
mcnlP, applieavel a qualquer pessoa, sem nenlmma restrie.ç·ão. 

Incoui:;t.itucionaes, áin{la, porque ·commettem ao rPoder 
Executivo aU.rihuiç.ões cm causas que só ao ,judiciario COIJJ-. 
pr.te pt·oee~sar e julgar. por serem de sua privativa atlribui
i,;ão, com .o affoclarem queslõcs de" .direito·s individuae.s .. 

lncom;Utucionaes, finalnrnntc,., porque uma dellas detcr
miua a x:pul::ião do esfrangefro. «â respeilc:i de quem i;e Vf'Ti·
t'icar, dcntl'O do pl'az.o de cin~;o annos, que propa;;~ qué:f,lq\ll.'1' 
doutrina subven:iva .da lei ou da ordem 80<'.ial existente, pot• 
udot-i. por palavras, por escriploi;, por gravura-.s, imagens ou 
md 1·0:-: p t·or,et-isOH r:lr: publicidad '~· quucsqtwr que cll<~s SP,ianL :1) 

:\ di::;posição infringe, assim, diL'r!ctauwnlc, o § 12 do urL. 72. 
da h~i fundamental. que dispõe que ~en:i qualque1· assumpt,o 1\ 
liv1·1~ a manifcsJ.ação do 11enaamcnf.o pola imprema, ou pr!:1 
Lrihuna. smn depcndnn(ila de ccnsm·a, respondendo cada um 
1wlos ahu~o8 ql.w co1mr10Ucr .» 

Tans abusos i;ô poOOrão ::rnr apurados u consLHuciot1al-·· 
mcilLc julgado::; pelo poder j udiciari·O; de acctll'.do com .at:i &; .. 
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posições do Codigo Penal da Republi0a, mediante processo re
gular. ~esta parle, o objectivo do projecto parece consistir 
em eJimmur, do nosso meio, os elemento~ chamados anarchis.~ 
tai!, pretendendo-se assim evitar a propagação das idéas cor-
respondentes. · . 

Esquecem-se, porém, os que assim pensam, que, para isso, 
. seria uet!essario prohibir a entrada, no paiz, de Lodos os livros 
.e escriptos sobre lae3 assumptos abafar na ronscicr.cia dns 
·pr.oleLar10s nacionacs a lembrar.<;a penn'anent.e dos seu:5 soffri:
mentos e das s.:as miserias; . Não será., . entretanto, pela violen· 
eia que s-e baverá de resolver o problema social ou garantir 
ao menos a or:dem pt:blica, sinão pela adopção de médiJas 
que m·~Ihorem, de facto, as condições de axiatenc:ia da mast~a 
pr-0letaria. ·. · 

. o que ao congresso competia, fazer, nesse sentido, de ae
cordo com o proprio espirito do regímen, era unicamcnlf.3 re
gular a plena execução da. ultima paL'le do § 12, citado, que 
prohibe -0 aµonymato. · 

· Para isso, bastava estabelecer, como medida. moralisado.-a. 
para Lotjas as manifestações escriptas do pensamento, a plena 
resp-Onsabilidade individual, como se exigir a · obrigação àa 
i-espectiva assignatúra, acompanhada das declarações de rc~ü· 
úéneia, data e logar do nascim .. ' 'to e outras q~e melhor carn
eterisasaem os seus autores. 

Por outro lado, nem mesmo ~ comprehcnde, em com~i
enciá, que cogilam os dirigentes, neste momento, quando se 
agita .em toQ.o o planeta a id1~a altruisla de uma Liga das Na
ções. da decretação de . leis, onúe :são sacrificados, por· mal 
comp1•e.tlendido patriotismo, pl'incipios elementares que pre-
sidem á. solidariedade humana. · 

Fechem, por essa fórmu, os olhos ás tendencias espon- . 
taneas ·e systcmat.icas. que hojé caraclerisam toda a evolui;ãrJ 
social e c3quccem as generosas tradições de hospita!idade do 
,povo brasileiro. · · · 

A primeira parle do projeclo, r.om effAito, resume-se ~m · 
prohibir, sobretudo, o desembuque aos pobres e aos mendigod, 
·com o abrir excepcão, permitliudo a livre entrada no paii ao& 
estrangeiros, nas condições ahi detetminadas. mutilados, àlei-· 
jados, cégoa, louéos, portadores de molestias ·incuravci8 e os 
de mais de GO annos, (ftte prcmarem que. tee·m renda para cus
tear n propria su.bsistcncia, ou, parentes ou pessoas que por 
tal se responsabilisem, medi.ante, termo de fiança a.<1signad-i 
perante a autoridade policial. 
· :o projecto limitou-se. pois, a prol).ibir a entrada aos que 

'houverem, por forca de circumstancias quae.squer, de recorrer 
á caridade publira. solicitando, para ';lo ~ua ,...subsister&ia, . ·º 

· concurso dos outros, sem nenhum preJmzo, portanto, ás c.on
dicõe.s de estabilidade social ou de garantia da ordem publica. 

· Não se cogitou, entrétanto, de imijedir a entrada aos rico;; 
çciosos, cu.ia permanencia. em qualquer meio, póde n.r,arretar 
graves preJuizos .iociaes, ~om as consequen~ias decorrentes do 

e.- voi. u · 31 
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53xngcro dos 5eµs insLinctos pessoae;.;, :ilím.e:tltádos pelo :ibusivo 
emprégo immoral das suas . i'orlunas. . · . 

·.~ A ordem social~ a.o contrario disso, exige,. hoje mais do que 
_nunca, a solidariedade de Lodos os. povos do planeta, o q11e 
só . se conscguirú. pol' neto.~ rcciprocos de inequivoca frateJ.'ni-

. · dadc. 
Ni:isse ·sentido, conviria melhor ao Brasil, mesmo oomCJ 

;iegiLima. expressão elos aLtributos do seu. povo, em lagar de 
.Projcclos, como este, que· IJl'ocuram sanccionar. medidas <le 
egomilo nacional, a decretação de leis que revela~sem, ao coo.'."" 
t~ario, .o seu pl'oposilo sincero de iniciar, no continente sul
amer.icanõ, por netos · inequ~voeos, urna politica leal de .fra
teruiüailc.~ . 

Ilio, 18 de junho de 1920 . . ;_ João Pernetta.. - Atvaro 
Bap.tista, .. - Carlos Panafie~. - Evaristo Amarat. 

DECLARACÃO DE VOTO 
/ 

Declaro que votei .contra ó projêcto n. 4iÍ• B, ''de i9i9, por 
j ulgal-Q anti-1·epublicano, incoustilueional e . retr9grado. 

Sala das sessões, 18 4e junho de 1920. - Joaq,uim Luiz. 
Osô1•ió. 

o Sr. Presidente - Vou slll>meetter a votos o projecto 
n. 414 A, de 191!). · 

· o Sr. Mauricio de· Lacerda (*) (para encaminhar a vo
taçéio ) - Sr. l>residcnte, como V. E.."'<. vae, submelter o pro
.jecto á volacão, eu de!:lcjava antes disso uma · é:xplicação do 
uonrado ncialor; mas esle não se nch(l presente, porquanto o 
íl!ustre Dcputndo por S. Paulo, Sr. Prudente de · Morae.s, 
sub::stilue interinamente o Sr. Arnolpho .· Azevedo, na Com-
nlissüo. · . 

Dá-se · o seguinte na presente lei: pela. de 1907 existem · 
duas disposições ímpo1·tnntissimas que não figuram no pro-
jcclo: a pi'imciI1a 6 n quo o Poder Executivo p~estarâ no Con
grc~~'º inrormaçõAs, annualmcnte, das expulsões feitas; a se..: 
i;undn é que nenhum individuo residente · no paiz, que delle 
so ausentar tcmporar'inmente, póde se.,: considerado indeseja
vcl, i::iw 6, ter a sua entrada impedida quando voltar. , 

A pr imeira disposição, relaliva ás contas a.nnuaes ao 
Congt>e8~0, I1üo é preciso encarecer. Póde so dizer que. esta é 
uma: lc·i ele rcsll'icções da liberdnde pessoal; é, por assim di
zer, um prccipil.ndo do estado de sitio, tornado perrnanente, 
' l,imitado, o mais ou menos conscripto a urri certo grupo de 
~nd.ividu9s o determinada. qualidade çlcJles nesse grupo. 
Assim as contas prestadas ao Poder Legislatiyo · desses actos; 

(*) Este discurso não foi revisto pelo orador.: 
. ' 
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que se fazem por simples processos · administrativo~. cujo re
curso. ordinario é para o proprio poder que expulsa, isto é, 
o J<Jxecutivo, parece, devia haver como uma valvula. para es
clarecer. em alguns dos seus episodíos muitos dos erros que, 
de poss1vel boa fé, commettesse o proprio Governo. 

Não careço sahentur, nos factos, mais <lo que dous: o 
caso Everado Dias~ que tão r.uidosamente foi ccmbatido nesta. 
ca~a e no qual, por fün, o proprio Governo aorrígiu a. sua. 
portarià de e:s:pulsão, e, agora, ha poucos dias, o de Manoel 
Carvalho, em que o l1onrado ·Deputado por S. Paulo solicita 
e gcnt-ilmente, procW'ando informar desde logo o meu pedido, 
trouxe a Camara ao par de que do inqucrito constava que 
elle era portuguez, segundo declaração. propria e m:a :mar
chista; ao passo que proveí com documentos, que se tratava 

-de um. nacionalisado, visto possuir bens no paiz, ser pa.e de 
brasileiros e residir aqu-i ha mais de 24 <mnos. 

Até se verificou essa 'formula inteiramente nova. no pro
cesso de expulsão: o Parlamento encaminhou, pr sua Mesa, ao 
~1iníst.ro do Interior, os dcóumentos relativos a uma espe
eie alcançada· pelo acto de expulsão, pa1•a que o honrado ti
tular da pasta da Justiça pudesse fazer o que sua pasla lhe 
manda fazer - justica ao paciente. 

-Ounto á outra · d-i~posicão, relativa .no Jaato -Oo rcsi
·dente, que se ausen~a temporariamente do paiz, não poder 
ser depois impedido. como indesejavel, de ·desembarcar, quero 
salientar á Casa a excepcional imporlancia desse artigo, tal
vez tão grande .como a daquelle que acabou de oa.hir, rela-
tivo -ao d~liclo do opinillo . . ' 

Imagine v. Ex., Sr. Presidente, quo a loi constrangi-ao 
E:rcculivo Federal n não expulsar um cst.rnngaii'o quo tiver 
mais do cinco annos· de residencia ; mns o Governo tem grave 
interesse em oxpulsul-o, e sem isso não se julga possh•el que . _ 
qualquer adminislr nciio comocc n. oxpulsnr do · tcrritorio 05 
indivíduos que ahi lrahaltuun e que são elementos <Je J)ro
u;resso e de prospcr idndo material. A lei o tolho, poróm : quem 
1·esistjrá ó. tentacão de cl·car uma almosphern. de pcrseguitião, 
de àmeac;a, de conccfío r>olicinl a esse residente, para que clle 
~e ausento do tcrrHOJ'iú nricionnl, POl' uma. dessas esponta
neidades suspeitas, o, ql\undo regl'essar, ser consiclcrado um 
indesejavel '! 

Quer dizei·: e> direito de residcncio. ficu sendo Yirtual . 
Naturalmente, o artigo final do proJocto - revogam-se 

as clisposicões em contrario - -· se rcferm·ii1 l'l.s disposições da 
lei de 1917 e subsequente; mas esta nuo tem disposição al
guma a ser revogada n.hi, porque todns estão deitadas por 
terra pela pr esento ; rnferc-:m, portanto, unicamente, á. lei 
de 907, nns disposicões em que o acfuaI projecto determina, 
de motio contrario o. _ ena, mas não naqucllas em que nuo de
termina nem de modo. contrario, nem parallelo. 
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A~~im . subsiste a Iegislacão nos dous artigos. . 
Ag""ora' vae se vc.tar o. projecto; e eu pedil'ia ~ V .• Ex., 

Sr. Pt·e~idenlc, si fosse .po:;sivel, que is:so se realizasse por 
partes, qu;:inlo a dous artigos, cuja relevancia a Gamara vae 
aprel:iar. 

· O primeiro é o que diz respeito á naturalização tac·aa, 
expre~::;ão que, alÍús, foi expungida do corpo do projecto pelo 
honrado Rclato.r, na sua ~nenda approvaúa ·,pela Commissão · 

· e já sustentada pela Camara. Trata-se de estrangeiros qu~ 
foram naturalizado.;. e:r.-·l.'i do ar.t. 60, n. 5, da Consliluicão, 
por terem · adqu~rido propriedade, · conlrahido matrimonio ou 
ticlo filhos no Brasil. . · 
. Esta lei realiza o .que a Constituinte não permittiu. Alli, 

quando, contra tratou da emenda Epítacio Pessoa,_ combàlida 
pele Sr. Bernarçiino de Campos, houve de se dispor sobre a 
naturalizacão tacila, a Asscmbléa não acccitoti as rcslriccõos · 
da alluuidn emenda EpHacio; e o Sr. Prudente de Moráes, 
que presidia a ·st>s~ão, . assistiu á primeira «rolha> parlamentar 
applicada ao act uai Presidente da R~publica. . 

V. Ex. percorra os Annaes, Sr. Presidente, e encontrará 
o Sr. Epitacio Pessôa ··por cincc vezes in\'cstindo para cxpJi ... 
car o pensamento ·de sua emenda e os conslituintes abafando
com gritos ele cvotos ! voios !~, as suas teulativas para. escla• 
recer. ,, . 

O combate dado pelei Sr. Dernardino de Campos foi tãe> 
vehcmente que a emenda, já acceita pela Casa, isto no mez 
de fevereiro, foi rejeitada seis dias d~pois, havendo dccla"':" 
racão escripta, ·creio que asi-.iignada pelo Deputado Carlos 
Ga~a com os Srs. Lauro Müller, Be1·nardino do · Campos, . 
CalJll.'os Salles e outi·cs. · 

A Constituinte, portanto, determinando os casos em que 
os estrangeir-0s podP.m vir a ser com;iderados nacionalizados 
diz: quando pcssuir bens . no Brasil, quando for casado com 
brasilcmt ou tiver filhos . no Brasil e não mais aecrescentou; 
não disse que a po~se fosse · legitima, que os bens fõ$sem 
susceptiveis de appticoçü.o util, não ·disso que o filho · fosse 
legitimo cu reconhecido e nem que o casamento !Osse com 
intuito de fraudar a lei. 

O que a Consi iluicã.o expressamente determinou. foi um 
criterio amplo diante uo qual, com as unicas · condicõe~. ca
sado com brasileira, pae do brasileiros, proprlctario no Brasil, 
o estrangeiro seria nacionalizado. · 

O que a lei vem fazer agora ó. rngulando uma disposição 
ampla, em toda a sua plenitude, rcstringil-a. 

Parece incrível que se esteja regulando o pensamento d& 
Constitui~ão, isto ó, applicnmfo e,;se pensamento . sobro os de
talhes da pratica da lei justamente se comP.ce por nãc appli-. 
car os pensamentos gcr:ies aos delnlhos, tnns fazendo a pratica 
reagir sobre o pensamento geral,. restringindo a amplitude 
~fosses pensamPnló!-1 1 generosos com n reslriccão de um pro .. 
jccto de lei ordinaria. · · 
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Si não se tratasse de materia tão debatida. na. Consti
.tuinte, eu não levarttarfa na sessão da Cnmara esta preMmi
nar, mas estou certo ·que os tribunaes condemnarão esta ca- -
racterização da residcncia, sobretudo porque, depois de se 
dar cinco anncs ao estrangeiro cte rcsidencia no ilrasil, den
tro de cujo espaço .de tempo, póde ser expulso, além desses 
cinco annos, possa ser expulso ainda $i a posse dos seu$ bens 
não for legitima e não tivér applica<;ão· util. e si o ca~amentc, 
não itver sido effectuado sem ser no intuilo de fraudar essa 
lei, si o filho for legitimo ou reconhecidc. . 

.. Que autorida~e assiste ao legislador· motlenio _ptn'a · i1:' pes
qu1zaz.· da patermdade de alguem e condcmnar Justamente á 
~xpulsão um estrangeiro porque tinha deixado no selo d.a 
patriá um fructo sem ser reconhecido )')1.•tas nossas leis amal
diçoando assim duas vezes um innoccntc, quer pelos pre
concei.tos ]l)oraes e sociaes, quer .peles seus conccilos legaes. 

Pois então nó~ que resistimos no CocJigo Civil â c:-orrenle 
que alli impoz ao filho espurio a. prohibição de utilizar o 
nome paterno, dando, entr.etanto, a acção de alimento, dando
lhe todo o direito de filhc l<>gitimo m~r\or a het'anca e o nome 
paterno; nós que mostrámos nes~a · época qunnlo era mons
truoso o criterio, vamos justa.mente em uma lei ordinaria. 
hoje, quando todo o espirito do direito civil se encaminha pâra. 
acabar com essas distinc:cües retroceder para pretendermos 
salvar a moral com o sacrificio ela jusliça, fazendo pagar pela 
culpa paterna. . • · . · 

O SR.' ·NtCA.NOR NASCIMENTO -... Salvando apenas à hypo-
crisia. . . ' 1 i 

O SR. MAtJR1c10 DE LACEi\DA - ••• nlio · aquclles que dt-lfo.s 
se tCirnaram responsav'eis. mas ao filho innocentc. cuja exis
tencia se creou, sem o mais remoto acto ·de vontade, e qu~ é 
tõrnado a unica victima do d<'li'cto alheio e a quom a soc1e
<l11de applica o labeo infamante, sem ler a menor proteccã.o 
para ev.1tar semelhante slluacã,o. 

· l\fas, Sr. Presidente, saindo desse lc.'rMno talvez senti
mental, porém, altamente doutrinario na sentido de não con
sagrar uma monstruosidade na lei, passo ao n. 5; que, esse. 
é caracterisUcamen~e inconstitucional - que o estrangeiro 
tenha manifesta a intenção de con~crvar a sua naciónali
dad.o. , 

Sr. t>roRidcnte, ~ ~ssn ,i11stnmenrP- a ~monda do Sr. Epi .. 
tac10 Pessoa: que .a Constituição dt'rrubou. .. 

A Consl.itu icão diz no a,1·t. 69 - nPssti ~pocu o art ts.o 
era 68 e a emenda do Sr. Epitacio o subs: iluiu - a Con$tilUi
oru> rliz que o estrangeiro se considera nnlurnlizado desc!e que 
con traiu matrimonio. teve filhos no B!'~ sil e adquiriu uma 
propriedade indr.pPndenl e de qualquer declaracão sua, rnla
tiva a nova naéionalidade. salvo riuando manifes tar a intcn:.. 
c,,ão de não mudar de nacionalic!nde. ·A crn(~nda allcrn .clir.cndo 
~ 1ialvo quando tenhnn1 manifestada a intcncão da conservar 

1 
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a ~\Ia nacionalidade. Pat'ece que é a mosma cousa, mas não 
~; ~orque, quando o estrangP,iro realiz3. os dous requisitos, 
o do casamento ou o da paternidade ~ o da propriedade no 
Drasil. cesdê CJliê eUe não faz declaracão expressa de conser
v3r a sua nacionalidade, está considero.do brasileiro. Quer 
dizer: clesde que. não faça declarai:ão alguma de que não quer 
'mudar de naciono.lidade, apezar daquelles dous factos, é con .. 
sidl'!rado brasileiro. A lei vem e <!iz: dc·sde que não tenha 
manifestado a inlenção de conservar ~ sua nacionalidade. · 

. Nessas condições. o estrangeiro fiem obrigado, no ac.to do 
casamento, no acto do registro do na~i;1mcnto do filho, no 
acto de acquisicão da propriedad0 ou depois cisso, para não 
adquirir a nacionalidade ou não perder a de origem, a fazer 
declaraçüo, .sem o quo será alcançado pela aclual lei de ex-
pulsão. · 

Mas, .sr·. Presidente, redigido eomo esfá, o · axtigo em 
que se conserva na fórma do ârt. 69, n. 5, <'!a Constituição -
cSãô requisitos .indispensaveis ... >, eu me firmo justamente 
na epigraphe do numero. a. que acabei de referir para dizer 
que tudo qne esse numero dispõe com o respectivo art .. 69, 
n . ·5, cortamente cs tribunaes derrnbaT'ão . Agora não tenciono 
pleitear contra os disposioões do artigo sinão fazer-lhe cri-. 
tica muito ligeira e mostrar como desde principio resisti a 
esta lei. f.enho Mntinuado a resistir a outras sr.mcihantes. 

Nessas condições eu. pediria a. S. Ex. que nãa conside
rasse, corno não feito o meu requerimento de c!ivisão por 
partes ·do projecto, assim como muitas das emendas, que se
gundo a minha doutrina deveriam ser recusadas, esse artigo 
poderia ser approvndo. . . . . 

Ret.iro, pois, o meu reauerimento de · divisão pot' partes 
do riro,) ecto e dnjxe apenns de p~ as considernclSes que fiz so
bre o arti~o - «Rcwogam:-se as disno~ições em contrario>, 
i~to é. a leis que elle não êerrosa. · (Muito bem; mu.ito bem.) 

O Sr. Nlcanor Nascimento (*} (para encaminhar a vota- . 
r;ão) - Sr. Presidenh~. a lei fnr. lue diversãs dispo!licõce ab- · 
~·c!11truw~·lte inocNas. / 

O § 3º dir.: cr:No recurso ao Poder Judiciario n c!r.)1'~~11. con
sistirá exclusivamente na .iusf.ificncíio da. fàlsidRclP. ,fo mi:'l
tivo iJltei:rndo. perante o jui1.0 scMional com o.udiencía. do Mi
nisf.erio Publico>. 

Sr. · PT'r.sidcnh~, nste parngrapho é nbsolut.amonte contra
ri<:l ao P.spirito da proprin. lei . A lei inclue limit.acão .expres
sn no <Hrnit.o de cxpulsa1'. A lei, diz. pol' exP-mplo: «Não pôde 
s r~r r.xp11lso o cstrang-eiro q11c residir no torritorio nacionnl 
por mais de 'Cinco nnnm; ininterrupl .os~. Portant.o. condicã~ . 
. ~inc-qun, expressa decisiva parn. expulsão, é que o individuo 
não bmha sahido e que tenha cjnco annos de residencia . . ' 

(•) Este discui-so· não foi revist~ pelo oradol". 
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Como no recurso que vae verificar. precisamente se a 
expulsão está dentro dos tarmos expressos e limitativos da 
lei, se excluem a allega<;Uo e a prova <iesta condição esscn
ci~lmente estabelecida na. proprin. lei '! 

Si existe uma condicão que à propria lei inclue, que se 
integra ao patrimonio, ao direito indiviàua.l do c!cladüo . re-. 
sidente no pa.iz, isto é aquelle que tem :einco annos de re-

. sidencia, o que lhe garanto não poder ser expulso, como 
esta lei que lhe dú. essa garanLia. tolhe ao · est~ngeiro o di
reito de defendel-a, quando o que está eslabelecido é que 
'todos os direitos inclividuacs tenham sua. defesa segura pe-
rante os tribunacs fcdcraes do paiz ? , 

Dir-se-á que ficou · s·ernpt'e o recurso extraordinario 
d.o àabeas-co1'pus para esta allcgacão. Si a lei . estabele
ceu esta limilacão, que está em seu espüito, se clla estabele
cesse o recurso ao Poder JucHciario, .em certo e determinados 
casos; se este exame pelo Poder Jud iciario puder ser feito cni 
qualquer hypotliese pelo recurso extraordinario, porque · n. lei 
que li uma medida .reguladora dQ direito · publico e privado; 
não dá este mesmo direito de garantia a todos os direitos 

· individuaes reconhecidos por est.a propria lei ? 
Acho, porém, Sr: .Presidente. que não posso ·sanccionar 

a. retirada ô.o requerimento do illustre Deputado fluminense. 
Por minha vez, requeiro que estes pontos da lei, que são 
controversos, que são contra o espirito da · p·ropria loi e que 
são contra a Constiluicâo, devem ser examinados separada
mente pela Camara . Requeiro, portanto, que o pro,lccto sêfo; 
votado globalmente, menos Q § a.0 ào art. 6~ que exige o 
exame a que .acabei de enunciar de modo tão clnro. 

. Em 3ª discussão o Regimento -dá expressamente esto di
reito: mas dclle mo escuso, porque o Sr. Prosidento conhece 
melhor o Regimento qu·c eu. Sei que vem· fatigar a atlcn-. 
ção da Camara· com seu exame, mas eue é essencial nüo só 
á minha. conscienda como á. de todos . os meus collegas. 
(Muito bem; muito bem.) · 

o Sr. Paulo. de Frontiri {•) (pela ordem.) - Sr. ·· P.resi
dente, si for permittida, pelo Regimento, a vota<;üo .cm sc
rparado desse art. 5º, parn que eIIe não seja integrnlmcnto 
recusndo, eu solicitnria a. vol:lção por parl<!S lermo Jinnl do 
§ iº, que diz: <Ouo seja lcgilimn. a posse dos bens immoveis:i> 
(esta partê é pcrfeif.n}, o nccresccoln: «susccpt lveis de np
plicnçúo util, que denote, da. parte do ostrnngeir1), o noimo 
de fi:'ll:ar-sc no Brnsih. 

Eu pcdío. o. supprcssilo desta pn.rte, porqu~ ella I'ódo 
dar Jogar aos mais sdrios abusos. (ltlutto úam; muito ()em.)' 

O Sr. Pr~sldento - O art. ii5 elo Regímen diz: «Ter
minado. a 3ª discussão do projccLo e das emendas, o Presi
dente })orá o votos as emendas P. depois o projecto>: O Re-

( *) Este .discur.so não foi revisto pelo orador. 
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gimento não permiltê, em 3" <liscussão, seja votado o pro-· 
· -je;cto por ,partes. Sem reabrir um?. outra instancia, equi

... alente á apresentação de novas emendas, de que não cogita 
o Regimento. . . " 

o SR. MAURICIO 'D'.E LAC:ElU>A Perdão; é'úma tradi~o 
desta Casa. 

O Sa. PRESIDENTE _:_ Pó de ser; mas o certo é que o Re
gimen lo não~dá logar a que se vote, em 3• discussão, o 
projecto por partes. 

O Sn. MAURJCIO DE LACERDA _, Si algum Depu(ado re-
querer a Mesa tem de deferir. · · 

O SR. PRESIDENTE - Não ha no Regimento uma dis
posiÇão qne autorize o Presidente a deferir o requerimento 
formulado nestes termos. 

A Mesa, portanto, não -póde acceitar os requerime.ntos 
apresentados ;pelos nobres Dep1.1i~ado&, .Sr ~- ·Nicanor Nasci-
n1ento e Paulo de Frontin.· · 

. o. SR. NICANOI\ ' NASCrMENTO - Em 3• póde, a '. reque
rimento, e em 2ª é obrigatoria a votação por partes • . 

o SR. MAURIGJO DE LACERDA ;- Sou obriga-do a requerer 
verifica~ão. porque não posso · deixar que se derrube uma 
tradição da Camara. · . 

o SR. PRESIDENTE - A Mesa mantém sua decisã.o. 
Vou submetter a votos o projecto. 

O Sr. Presidente - Vou submetter a votos o projecto 
:a. U4 A, de 1919, emendado em 3• disrussílo. 

Approvado em 3ª dibcussã9, o se~i~te 

Pl\OJECTD 

N-. 414 A - 1919 

O Congrésso r~arional decreta: 

Arf..· i. º F.' licj fo ao Poc!cr Ex<icuth'o impedir a entrada. 
o.o ter ri to rio nacional: · 

i", de todo estr:rngeiro nns · condi\õe:1 do nrL 2º desta lel; 
2". de lodo csf.rnn~eiro mutilado, tilrijado, cégo, louco, 

mendii;o ou porl:idor de moles tia incurnvcl: 
3º, de f.oda. P.stranseira que procure ç, pniz po.ra. entregar.;. 

se á p•·cslituiçâo; 
4º, de lodo eslrungei1·0 de m:iis de 60 annos. 
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Paragr:ipho tmico. Os estrangeiros a que sa referem os 
ns . 2 e 4 t erão livre entrada no paiz : 

a ) si provarem que teem renda para ·custear a propria 
subsistencia; 

· f,) si tiverem parentes ou pessoas que· por tal se respon
sabilizem, mediante termo de fiança assignado perante is. au
toridadG p c,!icinl. 

. Art. 2. º Poderá ser expulso co terrltori.o nacional, den
tro de cinco annos, a contar de ,sua entrada no paiz, o es
trangeiro a respeito rle quem se provar: 

1º, que foi expulso de outro pab:; 
2", que a policia de oulro paiz o teqha como elemento 

pernicioso á ordem publica; ' .-
3''; que, dentro do prazo acima referido, propaga qu:il

qucr doutrina subversiva da l ei ou da c,rdem social existen ... 
te, por actos, por palavras, por escriplo, pol' gravuras, ima
gens. ou outros process<.is de publicidace, qualquer que eue· 
seja; - · 

4º, que, pela sua conducta se considera nocivo á ordem 
.pl~blica ou á segurança nacional. . 

5º. que se evadiu de outro paiz por tE'r sido . pI'OêP,ssado 
ou eondemnado por crimes de homil:'idio. furto, roübo, ban- · 
c1p rota, falsidade, contrabando, estcllior.ato, moeda falsa. ou 
lenocinio ; · . . . 

tiº. que foi .conr!cmnado, por juiz' brasileiro, pelos mes-· 
mos critn'!s. . · 

Art. 3 . ~ Não ll6de ser expulso o estrangeiro que residir 
no territorio· nacional por mais de cinco annos ininterruptos 
ou quando taci tamente na!uralizado, no'$ termos dos ns. 4 e 
5 do art . 69 ela Constituição da Republita. , 

Art. 4 . º Para o cffeito do dispos lo nr ar tigo antered<mte, 
.snlvo o caso do n. 4, du art. 69 da Constituição, considera-se 
residente o e1'lrangeil'o que provar: . . . ' ' . ' . 

1 ~. sua permnn<'ncia em Jogar ou lr·garcs certos c!o ter
ritor io nncional durante aquêllc pr:.izo: 

2º. hnv~r fo i ln nor té!'mo, rcranfo a'.ltorídode policial 
nu municipalidnd c> dos logar~s onde. no decurso desse tempo, 
resid iu. ou para flnd() !{e mudou, a dcclaratão de eua intcncão 
.de p<'rtnRncc~r no pniz; 

3", que denl rn do allucido pra?.o vrm manhmdo ,10 Brasil 
um nu IMis C'entros de occupac;õc~ h~biluaes, ondo exerce 
p ro!issão licita. · 

. Arl.. 5 . º Pnra quc () estrangniro Sfda havido por tacita
m~nfe n::i 1ur!ili,,Pdn. na fMmn do arl. 69, n. 5, da Con!lU ... 
tuic;ão, são rcquí~ilo:i indispensaveii;: 

1". rnrn :::e.i a l r.::.d l imai a pOs!;e do!'! bc>ns immoveis e estes 
susccpfiveis de . np plicaçüo lJtil fJU~ denf'l1C, da parte do es
trtmgeiro, o animo de !iJ::12r-:-se no ~rasil; 
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. 2°, que o casamento com brasileira não tenha sido ef-
fectúado com o intuito- c!e fraudar esta lei; . 
· .3°, que o filho brasileiro seja legitimo cu reconhecido; 

4", que a residencia fique demonstrada " na fórma do ar-
tigo antecedente; · 

5°, que não tenha manifestado intenção de conservar a 
sua nacionalidade. 

Art. 6. º Conduido o processo administrativo da expulsão. 
a autoridade policial o remettcrá ao Ministro da Justiça e 
Nêgocios Interiores, para que resolva como ce direito. Ex
pedido o acto de expulsão será elle communicado a cada um 
dos expu!i;;an<los. ·· 

§ 1 . º O estrangeiro que for expul~o poderá recorrer. 
dentro de dez dias, para a autoridade que ordenou a expul
são, si esta se f,ivcr dado por qualquer cos motivos a que se 
rc!erem os ns. 1. :2, 3 e ~. ·do art. 3º, cu., dentro de 30 dias 
para o Poder J'udiciarb; si o neto de expulsão se houver fir
mado n~s ns. 5 e 6 do mesmo artigo. 

§ 2- º Ao expulsando será licito retirar-!!e do paiz, den
tro d.os prazos do· pai:agrapho anterior., podenc!o, entretanto, 
a autoridade detel-o, durante esses mesmos prazos por mo
tivo de seguranca. 

· § 3. º No recurso ao Poder Judicia.rir.- a defesa. consistirá 
exclusivamente na justificação da falsidade do _'motivo alle
gàdo, feito perante o juizo seccional com audiência d.o Mi
nisterfo Public0. 

Art. 7. º O egfrangairo expulso, que voltar ao · paiz, será. 
;Jeln simples verificação do facto, condemnado, pela justic;a 
F~dernl, a dous nnnos de · prisão cellulo.r, e. ap6s o cumpri
mento ela pena, r,.,),amente expulso. 

Art. 8. 0 Ao Poder· Executivo. é facultado revogar a e:x:
pulsfio, ai houverem cessado :oi~ causas que a motivaram. 

Art. g . º Revogam-se as disposições P.m contrario. 

O Sr. Paulo de Frontin (pela ordem) requer a verifí
~\ação da vo.tacão. 

Procedendo-se á verificação da. votação. reconhece-se te- ' 
rem voto.do a favor .rn Srs. Deputados ·e contra um : total, 43 . 

O Sr. Presidente - Nilo ha nu moro. Vne-se proceder á 
chamada. 

O Sr. Juvenal Lamartine (2º Secretarío, serrJindo de 1°) · 
riro~NJc· ú cl1amada dos Srs. Deputados . 

Fo'ita a r.hnmada. vcrificri.-$r> terem-se ansc>ntado OR Sre:. 
Dorv:i l Porto. ~1'.ltrna Castro, Dimiysio Bentes. Dento de Mi
randa, PrarJo Lopes, Herculano Prn·~n.. Thomaz Rodrigues, Vi
cente Sahoya, Thomaz Accioly. Frederico Borges, Cunho. Lima, 
Oscn.r Soares. Alexandrin·o da Rocha, Austrcgesilo, Pc4ro Cor-
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reia, Turiano Cnrnpello, Natalício Camboim, ·l\fondonca Mar
tins, João Menezes, Rodrigi.1es Doria, Deodato Maia. Castro Re
bello, Alfr(!do . Ruy, Seabra Filho .. .José l\faria, Raul Alves, El
pidio de Mesquita, Rodrigues Lirria, Leão Velloso, Manoel Mon
jardim, Heitor de Soma. Salles Filho. Viccnto Pirngibc. Len
gruber Filho, Azevedo Sodré, Manoel Reis, José de Moraes, 
José Alves, Matta Machado, Itrancisco VaI!adarcs, Emilio Jar
dim, Gotnes Lima, Lamouníer Godoircdo, F1Jrrcir~ Braga. Bar"" 

· ros Penteado, Palmeira Rippel', Olcgario Pinto, Pereira Leite .. 
Luiz Barthol0meu. João Pernet.ta, Cel~o J3ayma. Alvaro Ba
ptista, Evaristo Amaral. Carlos Penafiel, Mnrco.l Escobar, Do
mingôs Mae.carenhas e Carlos Maximiliano. 

O Sr. Presidente - Responderam á chamada 7~ Srs. 
Deputados . 

Não ha numero para s_e proseguir nas votações. 

o Sr. Maurlcio de Lacerda ( .. ) (pe'la ordem) - Sr. P~e
sidente com a devida venia. muito aeatnmcnlo e insuspeita 
sympathia que sempre tributei a V. Ex .. me pc~mitta qué 
aggrave de seu despacho nos termos os mais ·respe1tl)~Os pos
siveis. 
. Q11er.o apenas salientar a V.E:ii:. o seguinte: Os projectos. por 
força do reg-.jmento na 2·- discussão são di3cutidos fl votado$ 
pot artigo. Ennunciam-se successivamente os artigos em di~ ,.. 
cussão; esta é encerrada; ·se ba numero faz-se a vof.ação taro-; 
bem por artigos, acto continuo; se não ba numêro. encerz-a.
se a discussão. e ao dia seguinte faz-se a vot.aclfo, artigo pol' 
artigo. . 

Não ha no Regimento e nisso V. Ex:. terá toda a razão. 
dispositivo determinando que. em terl'..eirn rliscussiio, se deva· 
proceder da mesma. fórma. 
. Assim acredito que em terceira discus3l'.io, n vot.'lcão. comi) 

a . discussão se fará em globo. A nossa praxo parlnmen tar.- en- · 
tretanto, t.em sido esta: - o Deputado, nn terceira discussão, 
verificando que em dado projecto ha uma dispoaiciio isofaàa . . 
que talvc?. emhara:ee fodo o .con.itmcto de sua.3 disposições, 
chama a attencão da Mesa e .da Camara po.rn a disposicão !.•o-" 
Jada, e pede que se faca a votado por pnrtes. 

Mio 6 propriamente dividir artigo por arligo: li snl~ocior.ar 
a· parte impugnada daquella quP. se quer ndoplar. F.nt.rP.f.anto. 
mesmo a votação artigo vor artigo tem !:lido adoptndn E> o t'ri
terio da Mesa. das nossas pra~c-s teem sido uniformA no d~fc..: 
rimenf.o de requerimentos n e:.;sc scnf.ido. 

Eu poderia citnr precedentes commigo mesmo verifica.de~ 
na presid~ncia do ~r. ·nr. Astoipho nutra. em que <'lle dc11 
despach~o identico ao de V. Ex .. mai~darde ·reformado. 

(•) Este discurso não foi revisto pelo orador. 
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A Mesa podia realmente <lar um dcspaclfo líttêrtll como 
V. Ex. acabou de dar, e dar outro mais liberal que é o qlle 
ouso pedir a V. Ex. por que a applicaç.ão á votação é a. . s~
guintc: Nós, hoje mesmo temos um, exemplo de que a Me!:!a 
de11 a decisão Jiheral. A minha emenda. em terceira discmsã..::i. 
não podia ter sido divid ;da se a Mesa não consentisse em sub
mettel-a á votação por partes, vísto como esla emenda reveste 
um pensamcnlo integral, homogeneo. uniforme. Mas. como :-e 
chegou a um accôrdo relativo á sua forma, se dividiu a emen
da e se estirparam as phrases que se tornaram inacceiLaveis á 
maioria dos DQpulados. · · 

Es~a de.ci:-;ão dá Mesa. pc1•miU.iu que o proJecto transilasi::e 
e ehP.gasse mesmo a sua approvação. Acredito que nas m~11s 
da Mesa devia continuar a attribuição · de deferir ou indeh
rir es3es requerimentos, porque muitas vezes podem ter it~
tnifo simnlcsmente obstrucionista á boa marr.ba das nossas de
liberações. 

Mas no raso não se tratava disso; eu proprio, rto ini~io / 
das votações. solir.iteí ao Dr. Paulo de Frontin a retirada, i 
di: um pedido de verificacã_o, e até retirei o meu de divis~o. l 
de3dc que Vi que a Camara não concordaria com aualquer dM! · 
partes .a ser regeitada, por entender que. era inutil o retarda
mento . da votaoão. Ao meu muslre collega do District.o Fe
deral. · entretanto . escapou esta ponderaçã'o, ou Pile a tom011 
no sentido que deveria, e entendeu que apezar disso, deveri.1 
reqne:rf'r a divisão. sa.lilmlartdo a Camara a s:n-avidade daaue!la. 
expressão da lei que se ia approvar, isto é, que a posse de 
qual11ucr br>m ímmovel no estrangeiro fosse susceptivel de a1>
plicacão util ao mes~o. 

Ne~tas condições. S. Ex. levantou uma pro~osicão di~:) 
à~ e-xame: é Q\le amanhã, mesmo -com a posse legitima ao pro
prictarío. a policia entretanto declara qtie sua propriedade não 
é susceptivel de applieação utH ao seu proprietario. e expul
sa-o. I<~ssa advertenria impressiOnou de facto a Camara, e (:;i 

· ella viesse a votar. naturalrnP.nte se dividiria. nessas phras~s . 
A emenda foi feita á ultima· hora e ·dic;se V. Ex. · QUP, eqninl1~ 
a :uma st;b-P.menda qne tJrna vez encerrada na terceira dis-
cussão o Regimento não admitte. · 

Levanto diante de V. Ex. o quadro do passado: todos ()S , 

orçam,.,ntos em 3ª discussão teem muitas vezes sido votados pr.-r 
essa fo:rma, quando á ultima hora se suggerem emendas e o 
dcba(" está encerrado. · · 

011rr V Ex. um P-xemplo? O da divida dos Estados, qu;~ o 
honraà0 Or>oulado pelo Districto Federal dividiu, e sub-::li-
v.idiu. e retalhou. ' , 

. OuP.r outro exPmpln ma.ior qu" o do3 orcarnentos? O tfa 
· .. lei das leis entre nós. que (> a do Codigo Civil. em . nue votá

mos <'mcndns como a chamada da desnacionali'tacão da mulher. 
S('oryipanhado por assim dizer o individuo estrangi:iro at4 
aqn1 P<'lo Pstatuto da acionali~do e a mulher adquirindo a 
.sua nacionalidade. · 
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· Essa emenda foi votada por partes, varias e importan-
tissimns. . . . 

o SR. NICANOR NASCIMENTO - A requerimento do Sr. Ri-
beiro Junqueira. · . 

O SR. l\faunrcro DE I.ACF.RDA · - Entretanto, o meu pedi1lo 
não é infringente da decisão de V. Ex., meu pedido c:i~e den
tro da de·cisão de V. Ex., e por- isso ar.ho que não ha desa.ir<? 
em examinal-o. 

V. Ex. deve o póde indeferir quando entender, porque a 
J\fe;;;a P soberana para aquilatar da conveniencia ou inconve
niencia, para os trabalhos, do · deferimento, segundo as pra.xC'S. 
de um requet-íment.o desta natureza. 

O que peço a V. ~x.. é qu€- no caso concreto, em que 
hctive mutuo entendimento, sentimento e .desejo de collabo
rar, de dar ao Governo uma lei com a melhcr fórma possi
vel no meio das correntes que se es.tremavam, não veja 
V. l!;x. na mmha. ·solicitação inluitos de obslruc..:ão ou em
baraços para os trabalhos da Gamara. E ainda mais nas con
dicões cm que se collocou esta questão ·entre nós; bcrri sei 
que V. Ex. poderá objecl.ar que a divisão crearia um pre .. 
ccdenle que infringe o · Regimento; mas não infringe. 

Si o Regimento . prohibisse ao Presidente de, na 3ª dis .. 
cussão em que o debate e a votação dos projectos se enlen .. 
dem dever ser feitos em globo, deferir semelhante requeri .. 
mento, não ha duvida que V. · Ex. estaria tolhido em · Iú(' 
at.tender. En lretanto, não proh ibe. 

A-votação em 3º .tutno {.)óde se interpretar quê tél'á. de 
ser feita globalmente, mas quando um Deputado tem feqne
rido sobre o imperio desse mesmo Regimento; os presidentes 
teem sempre decidido, . ora concedendo, ora - negando, mas 
o· certo é que a praxe acabou consagrando a concessão em.· 
todos os . casos. 

Por que se .exi~e . requ'erimen~o ~ . Mesa ? Porque se· 
trata <le um ep1sod10 de . ordem Inteiramente novo que as 
circumstancias apontam á Caniata, e á Mesa cumpre re-
solver. . 

A decisão de V. Ex. sel'ia. inuppclla.vel, inatacavel si n 
tivesse proferido no intuito de evitar qualquer manobra 
obstrucionista. :Mas não se tratanrio, como de publico e razo 
fica assim declarado de nossa parte, de qualquer intenoão 
obstrucionista, aules, tratando-se de collaborar inlelligenle 
e autonomamente na adopção de uma lei dentl'o da qual nós 
tnnto nos exlrernavarnos e para o accôrdo s approvacão da 
qual tão rapidamente nos entendemos, pediria a V. Ex. que 
reconsiderasse o seu despncho sem desdouro para a Mesn. 

' Não estarei presente á sessão de ·amanhã e foi por isso 
que tive o desagrado de discordat> do despacho de V. E:c., 
n(I momento mesmo cm que o dr -1, embora não seja a op
portunidadc para ser attendido. 

Agora m e pcrmilta V. Ex. que não tendo onlro Cfl"lf'.iO 
de, da tribuna. fazer wna declaração, eu juslitique a minha 



Cânara dos Dept.tados - lm17esso em 22J0512015 14·41- Pâgina 69 de 72 

attitude de braços cruzados deante da presente lei em ma
teria. de resistencia parlamentar. E o faco nos seguínLes 
te-rmos: 

Não tenho illusões : o Governo não me i'ez .favor nem 
ec o fiz ao Governo. 

E' verdade que o Governo concedeu muito não recla
mando que seus amigos apoiassem o delfoto de opinião. Mas 
nisso . só mauobrou habil e poliLicamente. Eu que combato 
essa. lei, si tivesse intencões subvei·sivas da ordero, procura
ria approval-a incluindo o delicto de opinião. 

Sentiú o Governo que ha leis que contraproduzem, que 
é de lei.s desta natureza que surgem as grandes propaganâas 
-sociaes, as agitações dos espiritos, as emoções de opinião -
e transigiu. Transigiu em benel'icio dos operarios, . em be
neficio <tos estrangeiros, em beneficio da. minha doutrina ? 
N~ apparencia. No .fundo - tran.sac.cão politica- e poliLica 
de utilidade propria. 

o SR. CARLOS DE CAMPOS - Não apoiado. o Governo 
m~nif estoa um pensamento liberal que demonstrou desde <> 
icicío de sua administração. 

O Sn. i\1Auiuc10 nE LACERDA - Esse pensamento liberal, 
então permitta V. Ex. que eu o consagre, si não se . trata 
de manobra politica, como uma <ias victorias, não de nosàa 
palavra. e da nossa pena, nem das nossas campanhas aociaes, 
mas coroo uma victoria da opinião proletaria do Brasil. Foi 
justamente a emoção provocaua por essa lei, foi o alarma, a 
agitação dos espíritos que suscitoµ no Governo a duvida so
bre a. possivel utilidade ·da sua approvacão, talvez. sob a in
teira carencia de utilidade. 

O Sn. N1ci.Non NASCIMENTO - V. Ex. devo attribuir 
o merito a quem de facto o tem. Até 31 de dezembro do 
anno passado, o Governo .pleiteava rigidamente todas · esse.is 
çhsposições . Quem esclareceu o Governo foi naturalmente o 
a.llo espírito do leade'l' que lhe mostrou isso que V. Ex. está 
e'Xplicando. . ~. 

o SI\. CARLOS DE CAMPOS - Não apoiado; quando muito. 
se pódc dizer o inverso, o espirito do lcader é esclarecido 
pela. libcrrima orientação do Governo. . 

O Sn. NICANOR N.ASOil\tENTo - Não existia essa orienta
ção antes àe V. Ex .. ser leader. 

O Sn. C..\nLos DE CAMPos - Não apoiado. O caso Eve
rardo Dias 6 typico. O nobre orador já o citou e ahi se de
monst:·a o espirito liberal do Governo. 

o Sn. l\lAtJRlCIO DE LACEllDA - Dizia. ou que não tenho 
illusõcs . Por que consenti entrnr em combinacõcs a esse re
speito 'l Porque assim derrubava o instituto, para nós in
famante. do <l.olict.o de opinião. ·Esse foi o ponto central de 
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toda a minha. campanha. Agora, permilta V. Ex. que eu diga.. 
não tenho duvidà de quu a approvacão dessa. lei, mesmo sem 
o delicto de opinião, que a approvacão de todas as lejs que 
se trnduzam na mentalidade opero.ria., ccroo ameaça, é uma 
fa"J.su, uma erronea e Cl' íminosa política. Dentro em pouco 
os frutos de semelhantes leis vão ser colhidos. O futuro 
dirá com quem ficará a razão: si commigo que C!ec1aro que 
talvez fo;;se .melhor nei: ta questão nã.:> legislar pela fórma. 

· que vamos fazendo, deixando de prefürencia. ao organismo 
social o trabalho de ac..;-ü.o e reacção· es1;ontlineas, · ou si com 
aquellcs que acham que se deve legisl~r· pelo feilio que se 
·acaba de vêr, julgando que isso. é util ;á. ordem e á seguranoa ·· 
interna.. · · 

Quanto a mim, si quizesse fazer uma chuva de te1s rºeac- · 
cionarias paro. manLcr 9 fogo sagrado da campanb·a, . da pro
paganda social, nada mais teria do · que pleitear a reelei<:ã.o 
co Sr. Epitacio PessQa ao quatricnnio Yindom·o. Na impos
sibilidade de i'azel-o só teria de trntar de cultivar intensiva
i:nenle neste Governo aii leis . deshumanas e retrogradas, por ... 
que é dellas proprias qu(; ha de nascer e triumpho da minha 
oampanba. 

Por .ora. procurarei apenas aparar os golpes màis fundos 
e mortaes nas minhas idéas. 

ú .Sn. PAUJ.o DE Fno.NTIN - V. Ex. permuta uma obser
vação. A proposta po.ra votação cm _ser.arado teria encta-
mcnte como objectivo evitar o que V. ~- está c!ii.endo. · 

O SR. l\fAull1c10 DE LACERDA - V. Ex. ó indiscreto. 
(Riso.) 
--· iV. Ex. ·viu qu,e eu €Stava fallando tão veladamente e 
me descobriu l. . . · · 

Em todo o C&SO confesso~- realmente era a pr()posta . _do 
~r. Deputado. Frontin que- evitnva. se ·alleSilr ·_ conlra a posse 
dos bens de todos os residentes· e até dos nacionalizados, sob 
ptctexto. de serem óU não susceptivei~ de applicacão ulil. 
Como está, ficou á garra. diabolica, de quo fnlla _Joaquim Na
buco. Dahi por de<mLe a lei ó contra os residentes; é contra 
os nar..ionalizac!os; é contra. os que são casados com mulher 
brnsile1ra; é contra os que teem filhos brn$lleiros, por que de
fine a residcncia pela posse de bens sobre ~uja legitimi~ade 
mesmo inconteste a policia pó de vir e dizer: os · seus .vens 
não são susceptiveis de applicacüo util que denote o ttnimq 
de se fixar no Bm:sil . 

O os transe iro, o nacionalizado, não f e'i a Qcclaraçúo d!;' 
adoptar a noV'a nncion~li~aqi:i do brasileiro; .embora. seja eqe 
casado com mulher br-a.s1lc1ra, tenha. propr1edade no Brasil, 

a policia póde vir e dizer, sim a propriedade é legítima. mas 
núo é suscepU-\'cl de a,pplicucão util, rua l 

V. Ex. descobriu a garra diall,olica.. 
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o SR. PAULO nr.: FncNTIN - Parece aue pôr isso V. Ex .. 
tinha retirado s~u requerimento. (Riso.) • 

O ~ll. l\IAURICIO DE LACEHDA - Peço a V. Ex., St. Pre
sidente, que dacu esLa explícacão pes~oal que devia a V. E:\.-.. 
de. algun:; partes gue pruterí ú. decisão d:~ Mc~a, faça cancel
lar da i:iessão d'~ hoje qualquer a-parte meu e considernr como 
expressãc de minha cuuvíccão o discurso que at:abo de di
rigir á l\lcsa. lMuito bem; muii'.o bem.) . . 

O Sr. Presidente - Aos requerimentos ·do nobre Depu
taào, pedindo á Mesa para submellcr por pa1'lcs a votaçüc de 
alguns artigos do pro.jflclo, devo dar uma explicacão, decla
rando os motivos que me levaram a indeforil-us, embora com 
muitc pezar. 

A Mesa encontra-i=;e cm faoe de uma disposi1:ão clara e 
precisa do Regimenlo, que é o art. 175, ílc~iarando que, ter
minada a 3ª discussão, !';C vole o projrclo cm ~lobo e ue pre
cedentes, que a . Mesa lambem conhece, admiltindo requeri
mento para que em. 3" discussãc se vote por parle cmcnc.las ou 
projectos. 

Julga a Mesa que, doante de disposkão expressa dà- lei 
e p1•ecedentes que n~o lhe parecem mui! o accuitawis ó do 
seu dever seguir e observar o que a lei expre:;_,amunle declara 
e determina. . 

O honrado DGpntado, Sl'. Mauricio uc Lacerda, cm suas 
observações declarcu que não é dese,jo da Cunt<u·a retirar da 
Mesa o ar bitrio de acceitar ou reje í~ar rct1ucr iml!ulos. 

O Sl\."'MAtrRlcro DE LACEJ\DA - A füculclacle. . 
O SR. PnBSIDENTE - E' Justamente o que o. Mesa não 

deseja ter. 
O Sn. M,\vmc10 DE ! .. ACERDA - Eu disse a ftlcuWade. 
O Srt. PnE.sm1~N1'E - Ar:\.Jitr'io ou faculdade ampla de re

jeitar ou impugnai·. esses rcqm·i·imenl.os, QllC podem ter como 
consequencia reslab('kcd• na 3" disc11ssãc medidas ou modos 

·que só são adrniss1veis no cu1·1·e1• t.lu 2". 
Um prujecto longo, com dívcrF>os arligos poderia suscitar, 

é. ultima hor·a, um dis::;idio onlre diversos Deputados, podendo 
cada um dellcs rcquct· tier a votacão por partes, supprimindo 
palavras cu phrascs, o qne impo1'lari11 pela apresentação da 
varias emendas suppressivas que seriam votadas sem discussão 
e sem audicncia dns Commissões lechnicns e sem se saber ao 

.cerlc, nus utropel\os de umn vota.cão, quaos ns consequoncias. 
São c!:lles os inconv<'niímles CIU<? pesa.raro no animo da. 

Mcim. Entrdanlo, rnlo quer esta que a sua decisão seja a 
unicn possivt'?l, no casd; niio tem ab$olufnmente o intuito ou 
o dcse,ic t!e (:Cl'eeur o debate amplo ou o fürcito que leem os 
Srs. Deputados dP. se pronunciar sobre os nssmnplos sub
moLUdos á sua decisão mas quc1· estar sempre escudada no 
Regimcnlo da Casa. 
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. O Sn. i\L\urncw DE L.'>cr::no .. \ - Em 3" di scu~são 0 só o dc
l)(l f (• <!m globo. ac·L 173. 

O Sn. l>1ms11H·:~TE -- O arl. !7:'i. qi.w .iú !.ive oeea:>iiio dn 
11 •r. decla1·u «vcrú a ·votos a;; emernlas 1~ depoí::; o proj1)c to»; 
purtanlo. não P por art ign~. --· . 

O S1t. ~L\l:1m.:10 JH: L M.:EBDA _'_ Onde a l<'i não restringe ... 
· O BH. l>m-::;w1~NTE - O Reg-im1ml.(> mund;:i. que sejam sub

rntd.Lido~ ú di~~u~são r.~ vota1:.ac., artigo por artigo, sóm~nte o:; 
pro,icctc::; qur> P.$t.Üo em 2• discussão. 

·E tanto ,; verdade que u .inrisprudencia invocada. não é 
geralmenf<' s1!gt1ida. e adopt.ada que no peoprio projecto de 
i·Morma de Re~imcnto a Commis~ão incluiu algumas dispo
sfr;õcs u CJ,;fp res1)eit.o. Em uma ddla::; diz que «a· separação 
cm dna~ . cm mai~ parte~ ~ de qnalqn<~r at'tigo, parag-rapho, 
numel'o.' ou ld.l.C'a do urna· proposição. para o f>ffeito da sua 
votação, '~ eonsidtn·ada em enda modificaLiva~, . Em outra pre
ceitua que «a votai:ão por partes de artigo, ou emenda, cm 
~:cgundu disi:ussi\G, Stí scr;í pcrmiltida quando requerida dtt- · 
r::mte a ri-spr.ctiva discussão e concedida pela Camára.:i> Mais 
adiante prescreve que «a vot.a<;.ão -por partes do projecto, ou 
alguma '''~ suas emendas, i!m t.Hrccira discussão, só será. 
admiU.üla quando houver sido requerida durante a discussão · 
e concedida pela e.amara». · · 

· O Sn. MAurur.10 DE LACERDA - Mas isso P, U!fl pro.jecto em 
estudos. 

O Sn. Pnr.;smcmTJ.:: - E' urna interpretação de valor; e 
üucro ap<mar-; concluir que entre um ar.Ligo claro o expresso 
do Regimento o al'l ·praticas, qu<! não são ínvariaveis, a Mesa 
n este momento preferiu seguir o que manda o Regimento. 
· · Entretanto, na proxima' sessão, si fó~ renovado o reque
rimento, a Mesa esttidará melhor a questão e resolverú de· 
accu1~do com os desejes do nobre Deputado, si assim entender 
.Que 6 possivcl e legal. · 

. · O Sit. l\fauml;ro DE LAt:mm;\_::_O ai:t. t 73 ·diz t1ue na 3M dis
cussão debntor-::-c-lia o p1·ojocto em g-Iobo, não tliz .i:su votu1·ú. 
ém glubO», e o <\t't.175 djz q1H!. terminadu a J" distms:são, o 
Presidenle porá a votos o pro.kcto e depois ctrumdas, inus 
não diz cm g·Iqho. 

0 8H. P1rn~IDEN'l'S - 0 projecf.o, COJll Ledas as SUUS uis
posi1.~õe:s. (Apoiados.) A votacão segue :;cmpre u pl'uccsso rlu. 
discmssão. · . 

São estas as explicações que Unha a dat· ao uolJrc Dcpu
:tado. (11Inita bem.} 

Pa~i;a-se ü matrr·ia en1 tfo;cus:-:fío. 
Ji~ncc•1·1·ados :;;11ec:l'ssivau11.•llL(-' <•111 :!" disc·ussüci 0:-1 :.J.l't.i~os 

l" <' 1." do projedo n. :.~~. do 1 ~~O, a.brindo o cl'edi(.(1 especial 
<1(' 20 :G37f:l/7\l , pal'n pag-J.ment,o u.o desemba1·gador Espil'iclião 
~~loy de Ua.rros Pimentel, ficando adiada a. votaçü.o. 

. e.- Vol, II a~ 
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O Sr. Presidente - Esgotada a materia em discussão vou 
levantar a sessão desii;nando para amanhã a segu inte 

ORDEM no DIA 

· Continu_ação da. votação do projecto n . 414 B, de HH~. 
· regulaüao a entrada. de estrangeiros no territorio nacional 

(3" discussão); 
· Votação do projecto n. 508, de HH9, autorizando a ces

são gratuita .ao Estado de Pernambuco de uma área de ter
'!'eno para a· construccão dos edificios do Thesouro ·e da Re
cebedoria estadual; com parecer da Commissão de Financas, 
contrario ao projecto e approvapdo o véto do Sr. Presidento 
da Republica (vide projecto n. 250 B, de .' 19t8) . discussão 
unica; . 

Votac.;ão do projecto n. 67ij, de 19'!-9, abrindo o credito 
· de '150 :000$, ouro, para ultimação dos trabalhos da Dele
gação Brasileira á Coní'erencia· <ia Paz; com . parecer da Com
missão de Finanças. mandando destacar a emenda e etnendia; 
da mesma Commissão (vide projecto n. 33, de 1920) (2•· dis
cussão); 

Votação do pro.iecto n. 649, de i919, abrindo o credito 
de 17 : 400$. para pagamento ao Lloyd Brasileiro, com pare
cer da Commissão de Finanças, favoravel á emenda (vide 
projecto n. 34, de 1920) (3ª discussão ) ; .1 

Votação do projeclo n . 30, de 1920, abl'indo o credito 
especial de .1.20 :866$823, pa;ra pagamento a lriondo & Corrrp . 
(2ª discussão) ; • · · · 

Vot.a<>ão do projecto · n. 32, de 1920, abrindo o ci·editCl 
. cispeciaJ de 20 :637$:779, para pagamento ao desembargado1• · 
Espiridião El9y de Barros Pimentel (2 ... discussão ) ; .· 

2"' discussão do projecto n. 3L de 1920, abrindo os cm-
· ui tos necessarios para o transporte, recepção t' hospedagL•m 
do rei da BeJgica e. de sua real familia . . . . . 

I,evunta-se a sessão ás 16 horas e Hl minutm;. 

AC'l'A, EM 1 n DE .JUNHO '.PE ·1020 

l'llJ:-:sum.\'CIA l)O SH . BU~:>IO EJl\AN[)~\o. PRESIDl~NTJ-: 

' . ' 

Xs 1 ~: liora8 fJl'Ocede-i:H: á clwmuda, a qun respondem o:; 
~r~. Bueno 'Brandão. Andrad~ Hei.erra, .Tuvc>nal Lamnrtiue, 
Octacílio de Alhuquerqne,Dorval Porto.Ag1·ippino· .Azevedo,Ro
drigues Machado, Marinho de Andrade, '.rhomnz Rodrigues, 
'fhoma1, C:wakanli. Osoriu de Pa.iv a. Ildefonso Albano, .Tosé 
Auguiiilo. Oscar Soaret:; S]meão Leal, Go~aga l\laranh~o, .Cor"'! · 
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I"eia de Br-ítto; Austrege::;ilo, Pedro Corrêa, Nat.alic'io Camboim. 
· :Luíz Silveira. Manoe~ Nobre, üeodalo 1\laia, João Mangabeira, . 
Raul Alves. Leão VcHo.so, Au.Lcrci<.> Aguirre, 1!.>aulo de Frontin, 
Vícento Piragibe, Raul .Barroso; Léngruber Filho, •reixeira 
Brandão, José Gonçalves, .Augusto de T .. ima, :Francisoo Vallada.
res, Américo Lopes, Sennn Figuei1•edo. Gomes Lima, Fran
cisco Paoliello, Manoel li'ulgcnc1~0. .Fer.foira Braooa, Ciw::ina;t.o 
Braga, José Roberto, Prudente tfo Moraes Filho, Ayres da Silva, 
Olegario Pinto: Pereira Leite, João Pcrnetta. Alvaro Baptist.a, 
Evaristo Amaral, · Ocfa.víu ftochu e Domingos Mascµrc-
11has (52) . 

Deixam de comparC;cê1' os Srs. Arthur Collares .Moreira, 
.Ifelix Pacheco, · Annibal Tole<!o, Ephige"C.ió de SaUes, Costa. 
Rego, Monteiro de Souza, Antonio Nogueira, Souza Castro, 
Díonysio Benles, Abel Chermont, Justiniano c!e Serpa, Bento 
~\iliranda, Chermonl de Miranda, P1;ado Lopes, Herculano' 
Parga, Cunha Machado, Luiz Domingue~, · José Barreto, Pires 
Rebello, João Cabral, Armando· Burlamaqui, Herminio Bar
t'080, Moreira da Rocha, · Vicente Sabo)'a, Ildefonso Albano, 
f''rederico Borges, Alberto Maranhão. Affonso Barata, Cunha 
Lima, Solon de Lucena; João Elysio, Balthazer Pereira, An:
t.onio Vicente, Eduard_o Tavares, Gervasio Fioravante.. At·:
naldo Bastos., Alexandrmo da .. Rocha, Pereira de Lyra, Estacip 
Coimbra, 'furiano CampellO, Aristarcho I.opes, JuHo ée Mello. 
Alfredo de Maya, Miguel Palmeira. Me11donca Martins, João 
!.\icneies, Rodrigues Doria, Pedro Lage, Octaviô Mangabeira, 
f ... auro. VíJlns Boas, Pires de Carvalho, Castro Rebello, Mat'io 
Hermes, Leoncio Galrã~; Ubaldino de Assis, Pacheco Mendes, 
Arlindo Fragoso, Alfredo Ruy,' Seabra. Filho, Arlindo Leone. 
José Maria, Tôl'quato. Moreira, Muniz Scciré, Elpidio de Mes
quita, Rodrigues Lima, Eugenio Tourinho, Manoel .Monjar
dim, Ubalco Ramalhete, Heitor de Souza., Octavio .ela Rocha 
1\f irandn, Azurém Furta<Jo, Sampllio Co1·rêa, · Nicanor Nasci
mento, Salles Filho, Aristides CaiN!, Mendes Tavares., N0.rival 
d'e Freitas, .José Tolentin~. Azevedo Sorlr~. Macedo. So.ares. 
l\fanoel Reis,· João . Guimarães, Thennstocles de Ahnelda. 
Buarque do Nazarelh, Ramiro Brago., José de Moraes. Yeris
simo de MeJlo, ·Francisco Marcondes, R~ul Fernnndes, Ma.rio 
de Paula, Mauricio c!e Lacerda, ,Tost- Alves, Herculano Ce-sar, 
Albertino Drummond, Malta l\lnchado, fübeiro .Junqueira, Sil- . 
voit•a Bl'Um, A.nt.onio Cnl'los, EmiHo· ,Jardim, José Boni!ar!.io, 
1~andulpho de Magalhães, Odilon de Andrade; Z.oroastro Al
varenga, Ant'0ro Botelho, Francisco .Bressane, Lnmounier Go
dl)fredo, Josino de Araujo, lTn.ustc1 11:erraz, Moreira Brandão, 
RntlJ Sá, Waldomiro de Magalhães . .hyme Gomes. Alaor Prata, 
Vaz de MeHo, Honorato Alves, Camillo Prates, Ecgnrdo da 
Cunha, Mello Franco, Raul Cardoso, Solles ,Tunior, Carlos 
<Tarda, Alberto Sarmento, B3.rros P~nteti.do, Cesar Vorguciro. 
Mo.rcollino Barreto, Eloy Chaves, Veiga Miranda, Palmeira 
Ripp01·, .José: Lobo, João do ~aria, Sampaio Vida!, Rodrigue~ 
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Aives .Filho, Pedro Costu, Manoel Villaboim, Carlos ~de Cam
pos, Arnolpho Azevedo, H.amos Caiado, Tcllo Jayme, Severiana 
'i\'fa1·ques, Co~ta Marques, Ottoni Ma1.:iel, Luiz Xavier, Lufa 
l3artholomeu, Ahdon Baptista, Pel'eira de Oliveira, Eugenio 
1\füller, Celso Bayma, Gomercindo Ribas, João Simplicio, Car
los Penafiel , Augusto Pestana, l\1arçal tle Escobar, Alcides 
Maya, Nabuco de Gouvêa., Flores <!a Cunha, Barbosa Gonçal
;ves, Joaquim úsorio e Carfos Maximiliano (158). . . 

O Sr. Presidente - Re~pondei:-am á chamada 52 Srs. 
).)1~vuLados. 

Não h.a nume1·0 pa1·a se abrir a. . t;essão . 
Designo para segunda-feira, 21 do correu te, a mesma· 

-õrdem .. do dia de hoje, fato é: 

ORDE:::i.1. DO OIA 

Coulinuac_:ão tlu votação do projecto n. 4-14 A, de HH9, 
l·egulando u entrada. de estrangeiros no territo1·io nacional 
,(3~ discussão) ; · . 

Vola~ão uo pro,iecto 11. 508, de 19rn, nutorizauco a. ces
::;ão gratuila ao E:::;tado de Pernambuco de uma área de ter
l'cun pa1·11 a con~t.rurn,iã.v dos edii'icios do· 'fhesouro e da Re
cebeuol'ia l~~l aclua!: com parecer da Cormnissão de Finan!/a8, 
contrario ao 111·ojcctu e approvando o véto do Sr. Presidente 
<la Hepu!Jlica (vídc p1·ujccto n . '250 B, de 1918) (di'SCussão 
unictt) : · · 

Vota1;ãn dn projccto n. 678, de 191.9, abrindo o Cl'edito 
ue ·150 :000$, OUl'O, para ultimação dos trabalhos . da Dele
ga<;ào Brasil(!fra :í. Conferen~ia'. da Paz; com parecer da Gom
lDÍtiSãu de Finança::;, mu.ndando destacar a emenda e enienda 
da 111mm1a Cornmissão (vide projec-to n. 33, <!e 1920) (2• di-s-
ou~s~o) ; · · 

· Vot.a~-ãu do projecto n. ·M9, de i9i9; abrindo o cted.ilo 
tfo 17 :ti00$, parn pagamento ao Lloyd Brasileiro, com pare-. 
e•H' . d1i Commi::;são · de :Finanças, fa'\'oravel ·á emenda ( vide 
pro,icclt1 n. 3~, de 1920) {3ª discussão) ; , 

Vola(;ãb do projeclu n. 30, de :192(), abrindo o r,re<:!i.Lu 
1· s1~rcial <ic 1~0:866$823. para pagamento a lriondo & Comp. 
(~· discussão}: · · · 

Votação do projoclo n. 3:.!, de rn20, nbrindo o credito 
t1::;1rndal de 20·:637$779, para pagamento ao deseml>al·ga(tor 
Espil"idião Eloy do Barro!:I Pimentel (2• discussão) ; 

~~ <li sc~ussão <fo projecto n. 31, <lc 1!J20. abt'indo os ore-
1:1itug 1wcesstu·im; pa.ra o trans1>01·tc, rece.pcão e 'hospeda-sem 
do nii da Belgica e -de sua real familia.. 
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3'7" SESSÃO, EM 21. DE JUNHO DE 1920 

PRF.9IDENCI.I\• no sn. BUENO BRANDÃO, PRESIDENTE 

A's 13 horas procede-se á chamada, a. que respondem os 
Srs. Bueno . Bràndão, Andrade Be.-.erra, .Tuvenal La
mart;ne, Ocl.acilio de Albuquerque, Dionysio Bentes, Prad() 
Lopes, Herculano Parga, Agrippino Azevedo, Rodrigues Ma_. 
chndo, Armando Burlamaqui, Marinho do Andrade~ 'l'homn~ 
Rodrigues, Thomaz CavalcanU, Osorio de Paiva. José Au
guE.to, Sim~ão Leal, Gonzaga Mai·anhão, Eduardo Ta.vares; 
Gervasio E'iorav::mte, Austregesilo, Pedro Corrêa, Turiano 
Campello, Aristarcho Lopes •. Luiz Silveira, .João :Menezes, ·Ro
drigues Doria, Manoel Nobre, Seabra Filho. Manor.l Mon;jar
dim, Ubaldo Ramalhete, Antonio Aguirre, Heit()r d~ Souza, 
Sampn1o Corri1a. Paulo de Frontin. Mendes Tavares, Vicente 
Piragfüe, Raul Barroso, Buarque de Nazareth, Vcrissimo de 
Mell~. .José . Alves, .José (3oni;{alveE·, Matta Machado, Emilio 
.Jardim, Amorict' Lopes, Senna Figueiredo, Francisco Bres
sane, Lamounier Godofredo, Moreira Brandão, Francisco 
Paoliello, Honorato Alves, Manoel Fulgcncio, Edgar.do da 
Cunha, f'...arlos Garcia, Ferreira Braga, Cincínato Braga, Mar
colinó Barreto, Palmeira Ripper, José Lobo, Ayres da Silva, 
Olegario. Pinto, Pereira Leite, .João Perm~tta, Alvaro Bap~ista, 
Evaristo Amaral, Carlos Penafiel, Octa.vfo Rocha, Dormngo~! 
1\fa_scarenhas, .Joaquim Osorio e Cario~ Maximiliano (70) . 

Abre-st: a Sl?!SSãO. 

O Sr. Juvenal Lamartine (2" Secretario) procede ú leitu
ra das act.as rlas sesfões d~ 1.R " do dia 19 do Mrrente. ag 
quru~s sfto f'ur.eesE;ívamnnt.~. sem obf'lr.rvncõe~. approvadas. 

O Sr. Presidente - Pa~sa-se á leit.ura do expedient~. 

o Sr. Andraàa Bezert&a ( l" Slmrefario) procede 4 leitura 
do SE'guint<.•. 

F.XPEDIRNTF. 

Officim.•: 
no M in j!=;f.P.r io claf'l Rí'lni:f•P" F.x.teriore~. rle rn do corrente~ 

<mvinndo ::i~ ~"~ninfN; 

INFORMÁÇÕF.~ . 

Sr. 1 º Secretario da Camarn dos Deputados - Tenho 
u. ho'nrn de nccusur recebido o officio n. 65, de 29 de maio 
µltimo, pelo qual y. E:x:., cm virtude da deliberação da ~a-
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rnara dos Deputados, pediu-me. providencias no sentido de 
s~rcro enviado~ ·. com a pos~ivel brevidade e traduzidos para 
o vernaculo, os clocümentos, taf)S como actas, resolul)óes e re
latc:rios, apresentados pelos delegados bra,pileiros á Confe
rencia do Washiugton. 

Em re~posta, cabe-me levar ao conhecimento de V. &. . 
. 'IUe em Washington o Brasil se fez representar em dnaH 
conferencias. a do Trabalho e a Financeira. Na primeira · ro..:. 
ram delegadM os Srs . Drs. Carlos Sampaio, Mello Franco e, 
pelas aggrcmiaçÕP-~! operaria.:;, o Sr. Deputado Fausto Fer
raz: na rngunda foi nosso r epresentante o Sr. Dr. Amaro 
Cavalcanti. Para ambos receberam aquelles senhores instru
cc}ões dos respectivos ministerios, isto é, da Agricultura e 
da Fazenda, cabendo, por isso, a, essa$ repart.iç-õcs fo.rn eeer os 
documentos solicitados pelo officio de V. Ex. 

Esta Secretaria de Estado não possue, siquer. o Lcxto das 
l'(mvr.n\1ões as~'ignadas naqueHas reuniões . · 

Aproveito o ense.,jo para renovar a V. Ex. os protestos 
•la minha · alta e:::tirna e mais distincta consideração.• - Aze
,,.,:do Marques·. --. A quem · fez a requisição. 

·Da Cama.ra dos Deputados do Congresso Mineiro, de 1~ 
do . corrente. communicando a installacão da 2ª sessão da s• 
Jegislatura P. ti eleição da Mesa que tem de dirig-ir · os seus 
t rabalhos. - fnteirada. 

Requerimento do i º í.enent.e reformado do Corpo de. Pa-
1res l\f6res da 1Armada, José .Joviniano F)'eire, pcdind(I rever
~ão ao servic;o activo. - A's Commissõt?s de Marinha e Guerra 
e d.e Finanças . · - . 

São snrcessívamenLe lidos e ficam sobre a mesa, até ulte
rior deliberação, dous pro.]ectos dos Srs. Turiano Campello 
1· Macedo Soare~. · · · · 

O Sr. Presidente ~ Está finda a leitura do expedient.e. 

O Sr. Antonio Austre11eeilo - Sr. Presidente, meus .se- . 
Hhores, àcaha de fUndar-se na c~apital pernambucann urna 
"Faculdade de I\fedicina. 

O li.ecifc 1?. ho.ie.. uma dà!:I mais beliàs P. mais prospera'" 
,. iuade~ b1·a~il<>iras. Depois das obras do porto. a. iransfot·-
11mcfío da nM!óla urbs foi complct.n.; det·ruha1·am-sü · vetnslm
<-d ifíc i o~. com;fruiram-se palacins e fo1:ms novissimos. alarga
l':tm-~f' l'llfl~. melhorou-se o 11iso da capital; as industrias 1• 

P 1~nn1mPrr in tnmarnm um lal !;Urf.o que. inncg-avetmenlc. 11 

·Jtecif<: se tornou um dos centros maia imporlante9 d(• lodo· 1.1 
llf>rr:fost~ br:i<:i!Biro. 

Ill'nlmenl.1!1 a capit.nl pernambucana ,ió do ha muito teii1 
i<erviflo íle r: c ~'n l l'o in tP.llectual n toda a populac.ão do norte; a. 
Facn l'1ad<· dn Díreito tem dado os mr,lhores elementos para a 
histo1·in. ua intellectunlidade riac.ional. ·· _ . · 

· · Os ~rodu.ctos industríafls, '> movimento do pm·to, a aet i
vidade ltteraria, a actív ídadc do campo, tudo· isto tem collo-



C1"nara aos Depilados - lm~sso em 22106/2015 14 44 - Página 3 ae 31 

SES.SÃO EM 2i DP. .TUNHO Dg i92f) . !S03 

cmdo Pernambuco, ou melhor, a sua capital. em oível muif.n 
alto. 

A creação, iJois, <les~a faculdadt! en1. um facto indispen 
sn.vel, q.uasí u.ma carencia . O fü3cifr. serve, meus senbores ,a 
uma popu!açã.o de mais .-1u menos. seis milhões de habitan
tes. porque está relacionado. por caminhos de ferro, não só 
~om Alagoas e Parahyba. comó, pelo movimento de seu 
porto, com quasi todos os Estados do norte . Nestas circum
.stancias não se póde negar que afflue e!!sa população natu-
1·almente --para aquella cidade, como sendo a mais e.entrai , a 
-mais oriental de todo o Brasil. · . ' 

As rendas ultimámenl.H . Leem q;resciLlú. como todos vó~ 
sabeis . .Os estudos feitos pelo corpo medico teern sido ãpi-e~ 
ciados por todo o Brasil. e a mocidade clinica. lem ancia de 
aprender e ensinar as coi~ns modernas. t~rn qm~ a nossa Rcien-
da tant-0 t~m evoluido. · . · 

· Ora, s~nhore_s, ha quem diga q11e o Brasil soffre da crise 
· oos doutores; ha quem diga que no BrasH ha· PXce.sso de di
plomados; ha quem diga que no .Brasil os medicos eX'.istem 
<i.os milhares . Ist.o é positivamP-nte falso; eu· repudio esta·no
(:ão dos- misoneislas~ porque atravéssando o interior brasi
leiro, atravessando as cidadc8 e o intimo do set.'L<í.o. ou mes-

"' mo um po11co proximo das ca.I)itaes, encontramos ausencia de 
medicos, e á: scioncia .e a clinica ficam entregues. muita vez. 
a curiosos. a pratieos de hotica. a phaI'maceuti r.os, que Sf' 
elevam P-m autoridades i:nedicas " exerr.em 0om um em.pírifl
mo barbaro a nossa sagrada profissão . 

. Que $0 ·não , diga que o norte já p..:>ssue a Faculdade re
~peitabilissimn da Bahia. porquê a· Bahh p6de1 pela sua pró
pria-· populacão, pelos Estados circum~~dnhos. viver intelle

. ctualmente, poís possue sufficientemonte população par& 
manter a sua gloriosa 'tradição medica . Da mesma maneira. 
que exbt.ia em :Pernambuco uma· faculdade, a Bábia cre0\1 

. tambem uma de DfreHo, provando assim as necessidades ur-

. gentes deste instituto <lt3 diréito, que tem dado os melhores 
e.tementos para a i~_tellect.ualidade nacional . . 

· Ora, creio bem justificada a necessidade da creacfio da 
FaculdadP. de Medicina do Recife. . 

O Governador do Estado u~m fncilitado, em tudo; ests: 
icMa· nobilissima dos meus ~onlerraneoi>. Entretanto, o Es
tado nãn pód1~ fazer tudo, porque as · in~taltacõcti medicas são 
t1ar iE1simas, sobretudo depoii:i · da guerra, rior'lur~ os n.pparelho11. 

·"' os productos chimicos triplit:aram dP. vulor. 
. Só o auxfüo : federal. 1-lô o auxilio do Governo da ncpu-

b!ico. poderão elevar, afovantar idóa t.ã0 nobre . .iá de ~i tão 
ve!:peit.avcL r.omo a da ct·t~a~ão de um c!"ntro merHco no nortP. 
do paiz, e . e~pecialmente. em Pernambur.o . 

. Peco, pois, a at~enção esclarecida <!<•., Srs. Congr.e~sist.as 
pura o projecf,o aue aprGf':nnto e que ~ailSC' n lt'!r. (Muito l>em: 
m ·a.ito bem. O Mador é 1:i1lf1m.cnte f t!licifario, sPrzdó al>rat;(ldo 
~·('los cnltegas de bancada. ) 
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Verp a. Mesa e é lido um projeclo do Sr. Austregesilo <3 
outros .. 

O Sr. Presidente - O projecto fica .sobre a mesa até 
ul1:<~1·iot· rl1~UbP-ração. 

O Sr. Paulo de Frontin ( ~) - Sr. Presidente, o illusu·e 
repref'rmtantc do Rio Grande elo Sul, qUe occupou com o maio1• 

· brilhantismo, .no Governo passado, . a pasta da · .Justi~a e Ne
gocios fot.<lriori'$, tevo oppcrtunidade de prestar um dos rt1ais 

~.. relevant..~::; ;;;ervi1;os decretando a lei ele reorganização do en;; 
sino. 

A prat.ica, porém, tem clf:!rnonstrado que, nessa leL em 
pontos ue det.alhe, ba algumas deficiencias, (Jue devem ser 
n~m~diadas. Entr<: ellas, as provas de junho e agosto, quo 
con:-;til.uem vcl'dadeiros 1~xames parciaes, e que fazem partP. 
dos demento:' para determinar a média annual dos alumno8 
mutriculados, não deram os resultados que dellus se 0spe
ravam . 

De facto. na Faculdade de Medicina do Rio rlc Janeiro, 
até hoje, devido ao avultado numero de alümnos, estas provas 
11ão puderam ser levadas a effeito. · 

Tal desigualdade entre a exígencia da lei e dos regimen
tos internos nas faculdades equiparadas e na faculdade offi- .. 
cial, tem determinado rcclamaçõBs, que não pll'deram, aLé 
110,ic. ser attendida~. e qtw é riecessario sejam re::'1.olvida.s pela 
ac\:-ão do Congressc Nacional, modificando a disposição 1i<> 
deeret.o n. 1t. 530, que erem.i as referida!" provas. . 

Ignalml".nt.n, nas outras facnldades, na Escola Poly
technica, a~ provas de junho e agosto produziram uma per
t.urbação. nas duas quinzenas em (]ue ellas se realizam, occa.., 
~ionandc· :·wmelhante perturbação u perda dA um certo numero . 
dr, aulas nas divet•gas cadeiras, e diffieultando, assim, que as 
f'litent.a lh:õ1·s. ( fUC cm cada aula ou cadeira devem ser dadas, 
o se.iam pelos dias pt>.rdidos com as provas de ,ju111io e 
agosto . 

.. Quando uma des:;ms provas se effectua, nenhuma das fa
t•uld:u.l1~s t.f\m nos anno~ respoctívos a realização das nulas das 
líemai~ cadcims e, cm alguma:; das faculdades, naR duas quin
zr~nafl, a~ . aulas !>ão suspensas por completo para npem1s so 
•"fl'N·t.m1rem P-ssas J)I'OVas. · 

AMm <lisso, o d<?Cr<~lo n. 1'.I .5~0 não p t•ccisa clnra.menf.c 
i-i n rnéfii:l annunl é uma condiçf10 ou não para poclFJrflm ci:: 
altrn111os matriculados prr.sfa1· <':xame na prímnira 6por.a. 

Von lor 11 que · estipula o art. 106 dossa lei parn HSl"lim 
tor11~1' mais pal.cnt.c o fundamento dn arl'.. 2" dn pl•ojc~<'.t'o quo 
1crf'1 a honra de apresentar. 

Dií\ u citado artigo: 4:Para prest.ar. exame da primeit'a 
época o camiidnto provará: a) cumprimento das cli~posii;ões 
rcgnlamentarP.s relativa~ á i'requencin quando ohrigatoria; 
b) pag-amcnto da taxa dn exame». · 

. ( · ) Este discur!:,{o nãó foi revisto p~lo orador: 
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Nada diz, port.'.l.nto, quanto á exigeucia da média annual. 
A interpretação dada preliminarmente a esse artigo pnrmittiu 
que, em · certafi fa.culd;i.des, os regimentos internos não obri-: 
6"fl.i;;scm ú 1n•cstnf}ão dessa prova para poder o alumno matri..i 
eulado prostal' exame na 11rimeira época. · 

Isso s~ evidencia. no art. 83 do regimento internó da Es
sola Polyt.echnica do Rio de .Taneiro. · approvado em junho de 
1915, qn<' dec:.Jar·;.wa: «Os alumnos matriculados que não ti ... 

. veJ"em mc'•clia annual poderão, tcdavia. prestar exame na pri_. 
nwira 4\por.a. desdi-~ que tenham sat.ist'eito a exig-encia do de-

.ereto n. } l . !530 P. a deste rcgiro~nt.o». Ahi está a interpretação 
dada nfüi f'rí pnln Conselho Superior de Ensino, que approvou 
r• rogulamr.ntc. eomo· pela Congrei;ação .da Escola. Polyteehnica. 
O ·mesmo fact.o se dá com outras faculdades. Levantou-se 
por(~m uma duvida, cm virtude do art. 103 do decreto , que · 
assim estipula : «Na primeira época, as comnlissões examina
doras tomarão por base. de st~u ,julgamento as médias annuaeR. 

· des candidatos, verificadas pelos professores e livres <loce.nt.es, 
1ms provas de junho n agosto das aulas praticas». 

Determinou este factçi o· suppor-se que. era a média ·an
nnal uma exigencia, que, como mostrei, não foi levada a effei
to nti Faculdad~ de Medicina. do Rio de Janeiro, mag que tem 
í'ido applicuda Bm outras Escola< 

Para nvil.ar as duvidas que se suscitam a. e.o:se rm:;peito, 
as .. quaes pod1m1 dPl.erminar inconvenientes serios ao oirnino, 
J1Hi'htrbação da sua normalidade, tenho a honra de rmbmeU.r.t· 
:í aprcciauão da. Càmara o seguinte projecto. (Lê. ) 

Trnho dito. (M·11.ito bern; muito bem .. ) 

Vem íi. Mesa n é lido tlm proJect.o do Sr .. .Paulo de 
. Frrint.in. 

O Sr. Presidente - O proJcct.o fica sobre a mesa ató 
11 H.crios· <l1~1ibel'a(:.ão. 

O Sr. Francisco Vi3.lladares ( ~) - Sr. · Presídenf.e, vimos, 
11a sessifo passada, que o 'Prcsident,e do E8tado do Minas Ger.aes 
collo<:ando-i::e 110 ponto d(• vi8t.a dos interesses da pr.t>ducção. 
qub 1-'<~ t:01rf'und<'m 1iom o~ intnressnti g<~rncs do paiz. vnm op
po11r!1) n mnis vi\'a ,. tlfl'i c.mz 1·nsi~ Lm,1eia ás preoonçõe..-. de BIC
v:wiio rl1• t.:ll'ifa~ p•W pnrl P da Companhia 1 -Pnpoldinn. 

Es!=i{', uliií~. ~, .. J1 r1~sid0nfn, é 11 pom. de vist,n "rn QUO 
:-;e rwllocou o g·nvHt·1w do Hin Grnudc do St1l. deante dn~ cxi
gmwi:lFl, qun !'ílJ11'\lliu iwmpt·n. dfl cl!waçã('I de tari.fns na rêdn 
da Cómpugnic~ Anxiliair~, (\ll.io cont.racto tle :irrondament.o o 
t:ovr!l'llO dn Hr•puhlil.'n Vt'm ''" t:'lH'atn[XH', dic·iamc;s mP-lhol' de 
rPseiudir . · 

· A Iludo inP.irl<ml.enwrttíl a <·.:;~a c'hamada enr.ampaoão: nãQ 
ten<lo pndido ninrin. 1~xaminar o nP,gocio, l'm seus de-. 

(*) EsLe-disc11rso não fo i rovisLo pelo oradoir. 
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talhes, 11ão me sendo as.sim po.ssivel feiicitar em absoluto n 
Poder Federal, pela solução a que .chegou, em iodo o caso 
a9rescnto-lhe felicitações por ter :r-esôlvido, por ter tomado 
l.lma resolucão, Hberta.ndo a producção de uma enorme zona 
do Brasil dos vexames é ptejuizos qu·~ todos os annos lhe 
.acarretavam as defif}_ienc!as e irregulariciades do trafego de>ssa 

· . c~mpr~za estrangeira. ~ 

Os jor.naes annúnciaram, Sr. Presidente, que a bancada 
· gul rio-grandens.e, inc·orporada, foi, como lhe cumpria e com 

· · toda. a razão, ou irá ao Palãc10 do .Cattete agradecer ao Sr. 
Pre~íclente da Republica esse mais que relevante serviço prr.-' 
s( ado á produccão dô sul do Brasil'. "·.· · · 

· Oxalá, Sr. Presidente, que. no gue · concerne aos negocios 
tht Leopoldina-Railway e :is difficU:ldades que ·o seu deficientP. 
serviço oppõe á. expansão das classe~ rroductores ce tres 
r.;1·andes Estados da. Republica, oxalá . a sC-lui;ão a que pol'Ven
t.ura cheguem os poderes constituídos desta Republica pos~a 

. determinar movimento igual de reconhecim:mto, não já de· 
11ma só bancada r.le um p:rande Estaco, mas das quatro repre
;;<mtações reunidas; do Districto Federal, do · ·Estadó do Rio. 
do Estado rio EEtpirito Santo e de Minas Geraes. 

Assim, não esteja muito- distante o dia, em que, afinal. 
deanie das providencias tomadas; deante . da .. feliz so
hlção encontrada, possamos nós outN~ represé_ntantes de 
q natro circumscripções da Republica ......... ir, incorpol'aaos e ju
bHoso&, levar ao Presidente da Republic:i, os agradecimentos 
dos no~sos Estados, das zonas libertas dos vexames que em
;.;erram. on~ram P dificulf.arn .o · desenvelvimento da "'-pro-
\lucção. · 

Ao fazer-me orgfto, sr. Presf c!en~e, em uma das séssões 
nussadas, perante o Governo das reclamações que ora se re ... · 
,·,1·oduzern, como todos oi'l annos, de alg-11m tempo a t'ISta ·parte. 
•!a:<; elas~es productoras. especialmente da lavoura de meu E 8-
t::ido, cont.rn as de.Hciencias d·o -trafego, n~!:'tà época.. al~ns doi' 
~rs. Depufüdos, que então me honravam com sua attenção, in
riagaram do remedio. do possivel remedio que poderia se11 
arwesentado pura remover tae~ difficuld.ades. · . . · 

Sr. President.c, si 1lfío cslivessemos em um paiz muito 
nossn r.onher.ido, pai~ de condescendentes, de adhlmento!I-. 

'd1• l.Pansacções, de comhinacões favorecedora~ dos ·1nteress<>;; 
]Jar·ticulnr....!:! contra os !nterosses geraes, 0 meµ conselho snriu 
1·adü\al. simplP.~ l' elem(~ntar --- o C.a exi~<mcfa da ex:ecucão 

· ·dos cnntrnétos. o <ia exigencia do- cumprimento dos · contrncto~. 
r.-vnrtdf', rruando a issu se ri>cusns!mm ::•<i companhias, o Go
'\·1n·1w n rlecrrtar. sempre que fosse po1:1sivet. ou a petiir no 

··Pndt-t· .Judfoinrio. a. resnisáo dos contractos não ~umpridos ou 
c:.xN·11 t.arlo~ . :t c:àducidac!e dns concPSSõns. 

(). S11 . . CAHUlS GARGIA -- Isso, quando hn n~cali?:açil<; '~ 
11:iP 1~orn u i\eixar"rn ri do Rio Grande do Sul. 
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o BH . F&\NCl~(.;O V ;\LLADAR.El::I - 'l'em V .. Ex. razão; P. 
·a~sim, Sr. Presidente, se não estivessemos nesse paiz idéal 
para as emprozas, em que só ha obrigações para o po<l-er pu
blico, seria caso de apontaT ou .exigiria do poder publico que 
nesta hypofüese: da ' Leopoldina, como nas outras, exigisse u 
cumprimento exaclo das clasulas 'contractuaes; e, quando tal 
se não desse, procedesse c-0mó· de direito . Esse procedimentc, 
l'sse remedio applicado á viação ·sul rio-i;randense, ha muito 
que tel'ia . libert.ado as' .regiões depenttentes da Aua:iliaire -
a lavoura e a industria· por ella tão Ion~mente nre.}udfoadas . . 
do máo servico da empreza, que -0bteru hoje a fallada encam .. 
pacão p~lo.s prejuízos impostos ás class~s produatoras ... 

O SR. CARr~os GARCIA-. Sa(',ríficadas durantfl muito3'..anno~. 

O SR. FRA'NCisç<, -VALI.AD~>RES - Mas, Sr. Presidel).te, es
tamos justamente no ideal paiz das emprezas cujos confractó~. 
constantemente. contínuamente. se renovam e modificam. ao 
~abo-r dos seus interessP.s e pP.d:idos e onde, habitualmente, abi
madas pelas condP,sc.endencias do poder publiw. ca~a dia. l'e
clamam, ellas sempre apadrinhadas por altas razões, re
clamam, exigem desse poder novos beneficios, novos favtre!;, o 
1ldíamento indefinido · de obrigações que devem sE'..r .!;Olvida e; 
i.mmediatamente. Assim não ·;.;ucced:eria se <'.onsiderassemos 
sempre o interesse pnblicó. · 

O Sn. A'RMANn~ Bu~r.,AMAQUJ ~Porque V. Ex. ·não recla
. mou, não fez· essas considerações quando era Presiderite da 
Hepu'blica o Sr. nr. \Vent.eslau Braz. mais direct.amente intt>
ressado na solução elo problema? 

O SR. FRANC1sco VAl • .LAOARE8 - E' talvez descabida a 
interrogação; mas dir.ei ao nobre Deputado. que naturalmente. 
poTql.le a acção do humilde reore5entante de Minas é apaga~11. 
~em brilho, ou talvez porque S. Ex. não fazia então parte da 
i•epresentacão nacional, não se póde rer,ordar da minhi\ 
attitude nesta Camara. insiBtindo pela. solucão deste e de ou
tros pr.ohl~mas. t.endo mesmo apresf!ntado 'um pro.ierto de lei. 
rJue proviorneiava snbr<> nacionalização dai::. grándcg rêdes 

. mãos estranJ?eira..t! , Devo aindn dizer l\ S. Ex. que não .. :1~ 
trata. rfe rf'otamar <lestP. on daquetie PrMidente dn Republicn: . 
pessoal~rmf.~. pelas prcfer<mcia~ ou hosf.ilidndes que nos ~P
r·eçam: não impor! a aue ·este.ja no pod~r est.e QlÍ nquellí:\: ;\ 
PresidAncia da Répuhlica nãn é ''7en~e!'llan Brai.. não é Epi 
letcio Pessôa.. não é Affonso Penna, Roilrignes Alves O'u Her
mes dt> .Fonseca, ma~. ·3PtniffP. a P.rcsideMia. da Republica. a 
represe:ntacão ·mais alf.a dn sob1>ranin. a, sua reincarnação. Nãn 
viso pe1:1soalmente os homem que detenham os cargos; apre
.::ento factos e rerJamações para que f.irem consequenr.ins •' 
rirovidenciem cm raião das funcções. 

O :S;R. ArrM'ANOo BunLAJ\t.\QVT --· MM. V . 'Bx:. quer u so
lução immcdiata de um prohlonw q·uc v1.•m rle onnos :mtf!rto-
1·!.'s. Tsso seria muito diffiei!. 
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o SR. Fru.."lllcrsco VALLADAREs - Não estou reclamando 
solução immertiat.a. Seria j:í tempo e eu reclamaria qualquer 
que fosse, flC não Bsíivessemos nesse ideial paíz de adiamen
tos, de hcsitai.:ões, prorogacões de eombinaçõei,;, de trans
acr .. -.cs, de eondes1~ endeneias e <le favores de al~erações C$Pe
ciaes com inl<1resses pessbaes, que se det'E>ndcm, deante do 
intnrP.sse l!'l'ral quasi sP.mprc indefeso. 

A soluc;.ão, a providencia immedíat~ que est:.\ sempre na. 
al<.:aua dos Governos é a da exi.gcncia do cumprimento das 
CJausulns o obrigai.iões contract;uaes. Deante da. -inexecução 
<ios seus contractos, qun é a regra - basta lel' at.é mesmo os 
r-nlalorios minisL<~riao::; -~ a. caducidade, pelos processos t'c
;;1~lai·e):i de direito. !\Ja!; .. . lá vem sempre o argumento in
voe.ado pelo illustre repr·eseniaule do Pin.uhy, o argumenlo 
ad fm·1·01·em. ~ a inlerrupção do trafego. . . · · 

O Bn. ARl\M.NDO BVRLAMAQUI - Não tem na.da .de ad te~-
rorc111,. 

o ~H. FHANCISCO VALLAD:\TU~S - Muitas regiões ._ a 
gran~, a maior parte do Bras'il não gosa ainda do benefi
l'io d'ff viação fcwrea, por ahi a fóra, a.pezar disso su vive .. ·l 
Intcn·u pc;ilo do trafego ! Que muito sería que o trafego ces
sasse, i-;t' ]l'lterrompesse por quinze;· vinte. trinLa. dias, um ou 
dous, quantos· mezes fossem necessarios ....:.... tanto ma.is quando 
t:ws interrup~ões absolutamen te não se dariam se o Governo 
providenciasse? Que se déssem - que se. interrompesse tem
r101·a.riatnélite o l1·afego: não seria isso preferível ao sacr.ifi
eio do interesse gm•al nas rnodificaçõles, nas novas combina
•.;.úm;. nas i•evisões e accôrdos de bastidores celebrados entre 
nôs pelo Poder Executivo? 

O Sn. AR:M.o\.NDO BURLAMAQVri - :Censura posthuma •. 
O Sn . 'Fk~N c1 sco V ALLAl'.IARES --,- V. Ex . não Lem necei::.

sicl adc .de defonder o actual" Governo que não .estou nccusan
do, 11em a rwnlrnrn . outro~ .. aponto . praticns que <lcvP.m scw 
ab:mdonadas . 

O SR. ARMANDO Bum~AMAQUI - Não o estou defendendo., 
~Esl.nu npf'nas churnantlo· a a!.Lr~ncão dr~ Y.J~x. O GovP-rnl) nodn 
f P í\ a r.sl'41\ rr.spr~it.o . , 

O ~11.. FTIANC18CO VA1.1,ADAR!~8 - .l)1wo (.Hzor mesmo .ui.ll.• 
g·1wr11 ma1$ do qnr. <111 preza e a.rata, como me cumpro, n acção 
J lêtl.l'iol.ka do n1i t.ual .Presid~nto dn Republica. . Não m•tou mai~ 
fal handn cnrapuça::.: , n e m fa~ondo ar.r.usa1jõ11s: estou faHnnrlo 
<ln modn g"•ral, alludindn n nor_mns se+.,"Uidas geralmenLe na 
110~~1. <1<.hninil'lf.ração que nos conduziram à prcsent.e sif.uacão 
mn muJrrin. de , transportes . . A ('!l[n nos conduziu o esqueci
m,ml.o, o abnndono do intet'ei>.g~ nacional. sacrificado, pelas 
conu~scemJrmcíns do8 ('~v1wnos, diant.c dns empr:e;>;as ao 
inlei·1.1sse pm·t.icnlt11·. · · 

o SR.. AUGUSTO DE LIMA - AP.,oiado. 
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O SR. F1v.:-ic1sco VAL1,AUAllE8-B'' umu, vet~dadc , que niu
guem nodel'<.°l eontesl.at·. 

·· O 81t. PAur.o D!' Fr:oNTJN ·- '.\ãu a.puiatlo; flU conlcstu. 
O 8n. ~\HMANDo Bt.:m .. \.MAOL"I - E:' uma censura gravi:-;-

sima ú Jt~1rnblica. · . . . 
O Sn. · FnA"NCtsco V.·\Ll.·\UAltEs - .\Ia:-;, Just.ament<>~ uesse 

mesmo caso ua. Leopoldina Rail\vuy, em uma das sessões pas
sadas. o illus.tre ecpresentantn dü Districl-0 F<1deral assignêl.
Java ·a acção malefica do Go-vernci na sua reorgauiza<;ão, de
pois da fallencia da ge~·aL -

O Stt. PAUJ~o m: FH.o.N'lTN - V. J!:,x., µ01•(•n1. não tem o 
direi~ de t.frar d~ um caso pàt·tiuular condusão t;t>l'al. 

o Sn' FRANCJSÇO VALLAOARgs - Poderia ~ PO!lSO eilar 
innunme;'Os casos, a condusfio que cu Uro. 

O SR. J.>AuLo DE Fnol\"TIN ~ 'rira erradamente. 
O SH. Alt!\fi\NDo BunLAMAQÚ1 - Mas é a cond~mnui;ão dn 

lorlos o~ govel'Oos da Repttbl ica. 
O Srt. :J:''nANCrsco VALJ...,\DAHE8 - Pouco •importa. 1) nãn 

tem conse.lluencias; 8i V. Ex . quizet• tlest<t~r a examinat· cada 
'1m caso parf.icular não 8Ó tendo em vista u.s empresas de via
ção i°E.!t'rca, mas outras ainda, chegará á. conclusão que che,.. · 
guc!. Na g<m~ralidade dos casos, não cu1úpridos, como não · 
. teem sido, os contractos pela inexecu<;ão dos. contractos, como 
consequencia .iur>idica e coüt.ractual - a caducidade. 

O Stt. 1P..\UW 013 F1UYN'l'IN ~ füio apoiado. 
<> S1\. CA1u..ds GAHCJA - Apoiaclo. 'Caducidade' <lc quasi . 

J.oclol:l i'.1s cont me tos. · 

O Srt. P,\ULO m;_,FneiN'rJ~ - 'l'odos, não. Contesto lambem · 
~ _gétwralisacão. Ha ·caso~ (iarticulares. 

O Sn. FH.\Nt;tsco VAU .. AIJAm::s - Y. Bx. vc1·ú. i1wsn10 a-m 
l'elnção a cs~a ernpl'l'Za, cuja clicampa11uo acaha de !:!Ol' decre
tada, cm moeda c:slr1111gcira, contra :l~ tondcncius nnoioualh:;tas 
da ho1•a presente. l'l!lutol'io..; officiaHs 'Unil'ot•mcs denunciando 
a incxccuc;ão do conf rucf.o. o nfto P.Htntwimenlo do clausula:>, 
a incursão em caducidade! . Mas. rap ido 11 expedito - o ac
cordo para revisão amiguvnl. Senhores, ainda bem tJU\~ a 
tfUestão sn resolve, em dinhefro (aim.la bum? A Republica 
p6de ainda pagar). 

Satisfaçam-~e ainda. 0:; ink1·es~cs e appl)lilcs do vu.rios 
matizes e nae.ionalidades CJUO exploram a nossa generosida<lo, 
o nosso descuido. a nossu contlcscendent~ia. mas acautelem-se 
afina.I os intcrcs~ s do Bnsil t · '· -

·si.· . . P1·esidente, •nas despretenciosâs eopside~ções /1.rue 
~enho fazendo, não mé ínsp~ro siuão no meu patriotismo; 
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nesta como em todas, como em quaesquer outras questões, só 
um interesse tel;lho - um unico - o que a lei seja cimprida. 

·Declarei logo ao come<:ar que não tinha ein vista e não 
tenho, accusar a quem que~ que seja, ou administra,,;.ã.o; sim
plesmante pedir aos poderes publicos . deste pa:iz, trinta annos 
depois de nos constituirmos em Republ_ica, que · éxaminadas 
sejam estas questões, estudadas e resolvidas, já. não com se
riedade - sempre fóra de duvida - mas com a vulgar ele-
menfar comprehensão dos interesses nacionaes. · 

0 SR. C.\RLOS GARCIA - No caso da <âu:x:iliair~, a solu
ção era a unica: foi cara mas era pr~eiso ser adaptada. 

O SI't. AnMAN}")o BunLAMAQUT - O calculo foi feito -pelos 
rio-grandenses. ·. , , : "'·; 

o SH. FRANCISCO V ALLADARES -' - Ainda bem, que se poude 
resolver· Jrn dinheiro, embora não em moeda nacional, corno 
desejaria, mas em francos belgas, o que não deixa de chocar 
o nosso nacionalismo· ... . .. 

. O SR. PAULO DE FRONTIN - Nesse caso, foi um bom ne-
gocio. ' 

o SR. ARMANDO 'BtmLAMAQUI - Optímo. 
. O SR. ·FRANcrsco VALT ... ADAREs Bom negocio, optimo. 

i1Bgocio, com o cambio a cahir 1 
o SR. PAULO DE FRON'I'IN os· 'duzentos milhões em 

moeda-ouro, dariam tres vezes quasi es~:e valor que se· vae 
µagar. 

O SR. FRA.Nmsco V ALLADARES - Acho perigosos sempre 
os contractos em moeda estrangeira, em um paú: de· tantas 
varia~õe~: cambiaes; mas não .discuto a· cifra, nem estou .exa
minando precifamente o cas.o da ,l\uxiliaire. Não estando pu
blicados na integra, os pormenores da transacção e não po
dendó, porisso, felicitar ·em absoluto e por . completo o Go
verno como desejal'ia, limiteí-me a congratulações pelo facto 
em si, pela resolução, e a isso me limito por boje quanto a 
esse caro. ' · 

No outro de que me:~ occupo, ou antes, no caso espeôial 
que dicuto, o da Leopoldinfl. Railway, accentúo, .tendo a. mai~r 
satisfação em ver a meu l3do o illustre representante do 
Dislricto Federal, autoridade na maleria, a inconvenieneia da 
accão governamental, desde o inicio da organização da com.:.. 
panhia, quando se deu a fallencia da Geral. 

Mais do que talvez em rela~ão a nenhuma .outra, a acção 
do Governo brasileiro, se fei nesse caso· sentir. em favor
clos inte;esscs da empreza. 

O SR. At.vAno BAPTlSTA - V. Ex. formula uma aíiousação 
muito grave ao Governo brasileiro. 
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O SR. l!~RANCrsco V ALLADARE8 -·- Não aocuso; cito fa
cto>; - aliás é facil a verificacão e o nobre Deputado poderá 
v-:irificar. . . · 

0' SR. ALVARO !3APT1S_TA. - Aoredito inteiramente; ape
nas !aco notar que (~ gr-av1ss1ma a accura~ão. 

O SR. FRAr.;msco VALL.:\DAilES. - ... encontrará entre 
()utros fa~or~s, no seu inicio o governo alterando, por de
creto, o direito hypothecario para obrigar os cr.-edores deben
turis:.as nacionaes a recebetem em troca de seus tituleis 
privil~giadM, forcandCJ-as a um accôrdo celebrado em Lon,.. 
dres, accõrdo cm virtude <lo qual todo o acervo ferro-viario 
passo_u ~o poder e propriedade da companhia ingleza, então 
const1tu1da. · · 

Conto se vl:, :~àü ó um pc·11to de minucia; rrias fim impor- • 
tantissimo esse;, l!rn qu1;. a üitervcnção .do podei· publico bra
sileiro fori;ou o~ credOt'es nacionaes, gara.htídos por bypo
füeca dos bens immoveis da companhia brasileira a -abrirem 
mão de ~·eus litulos, recebcnd('. em t.1·oca acções de uma em ... 
preza estrangeira. 

O SR. AtJGUSTo OE LlMA - Isso não prevalece, não póàe 
pr.evalecer. , 

O SR. FRANCIBOO V ALLADARES - Mas preva.leceu metinlo 
perante os nossos tribunaes, talvez pela crenca - entre n~ 
tão -defétuiida de que -em mat.erfa: de estrada de ferro, só ~ 
inglez... , · 

Estou, entreta.nto, indo rnais longe do que deseja.ria, <> 
pasado é o passado; não mB interrssa elle s:inão pela lição 
que decorre dos factos. E a elles alludo para aue cuidemos 
como nos cumpre de resguardar os verdadeiros interesses pa
cionaes 1p.ermanentes da oommtmhão brasileirà, os interesses 
da produccão, que urge libertar destas 'má·S . o.rganizaeões 
como a qu~ ini'elicita o Rio Grande e a que' provoca as r.a
nlamacõ,es de .que me faço interprete de. uma dã.s grandes z.o
na.s de Minas Geraes. 

Com· relação própriamente á Companhia Leopoldina, cuja 
direcção, repito1 não prelendo melindrar, e acredito seja a 
melhor e mais competenLe. até porque á sua frente, no Brasil. 
está um <ios mais respeitaveis nomes da nossa engenharia, 
homem cheio de ser'Viços ao paiz, em trabalhos e estudos da 

.maior relevancía; com relação á Leopoldina. ou quanto a esss 
mesmo poderiamas concluir pelo não cumprimento· de clau
~mlas contractuaes e pela caducidade como consequencia. 
Isso está confessado pela própria companhia., nos successivos 
requerimentos em que tero pleileado adiamento de obrigações 
cc·ntractuaes: e até constatado cm &enten.ça. · oomo se poderá 
ver de uma, ha dins proferida, pelo juiz o da 1 ª vara. federal.; 

Desde a inexeoucão de seus contractos com o Gôverno 
Federal, a sua sorte tem estado e está nas mãos deste. . ...... 

' 
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E ' só a(fui. :\ão lra~ro uovjdade á Gamara ~ u fu.lla d1~ 
tumpriment.o dl' ob1·igu.tões \:Ontracíum~s vo1· G8la e ouL1·as, 
sinão to<las, quatii ludas as QU4\ exp loram comws::;õe:i e :;;er
vi<:.os nulJlic:os no Brasil - é fado que nin;;w•m poderá êon
fostar com ::;fríedade; decorre á prímeira vista do exame do::: 
cont.rados, '~stá em documentos officiaes. A vida <lcssas ·em-

,.prcias depende do Gllvci·uo. · 
Basta folhear os relatorios dà Viação. E, qué não esti..; 

ves~l~ nellcs, um exame, mesmo superficial dos contractos, 
com·ence; e poderiamo.s ver isso a proposito de cada caso 
cccurrente. 
· O meu escopo, porém, não é ago1'a examinar si a é.trt
preza tem ou não cumprido os contractos, não é criticar, cen· 
surar ou levantar cmbara(,;o~ á. administraoão; nada disso ; 
quero, .sim, apenas uma vez que, solemnemente, por .occasião 
·eia ult.imà gréve, depois das gravei:; .perturbaÇões que t:sse mo
:vimento determinou, e para que pudessem ser attendida.s, na 
medida do . razoavel, as IJret.enções dos grevistas, que, fiados 
n.isso, .voltaram ao trabalho, o G.o:verno resolveu estudar a 
situação creada pela companh~a, ver meios de resolver essa 
situação, que é, de um lado, de dei'iciencia de ordenados e 
;vencimçntos . do pe~.;;oal ·da companhia, Que protesta contra 
o trabaJho excessivo mal pago; e de outro de grandes falhas 
ao trafego, contra o que, por seu tur110, protestam constante
mente os interessados, íalhns assignaladas em numerosos do.;.. 
cumentos publicos, inclusive· na mensagem ultima. do Presi
dente do · meu Estado - quero, dese;jo, viso simple.smente1 
pedir ao Governo Federal que esse ~studo seja apressado e ver 
ltha ao Parlamento. ,. · 

Estamos em junho ; seis mezes correm depres·sa; em se· 
tf:mbro, deve encerrar-se o Congresso com as prorogacões ba
J.l!tµaes , irá, no maximo. a dezembro : o caso não póde ser de
c,idido por ac.to exclusivo do Poder Executivo, nem ·Mnvém 
<1ue o se.ia. 

Q1w os t•studo~·-U :;1• ra~crcm. llO M:inisterio · da· Vüu:.ão-::«! 
nlt.irnen\ " sejam L.raiidnê- quanto antes · ao Congr1?t'so. Em 
111m1t• cll'. lanlos <~ lún respcltuvci~ ini.ct•c•sse:; lígados a elles, 
~olíto,iln, imploro do 81' . P1•esi..:.Pntc . <la lt<'publica que t.aes 
l. t•:tballtos se adivern. 

Esse o meu escopo . 
. \par·tés l~(lnl qun llll' l1011ra1 11 os nobl'es n0pulados, ~~ 

<'.nu~iúci·ações· 1twsmai;; 10.i:nn que o omdor '~ obrigado a H' 
al.f1•ntlnndo. a cada inl.twrup~ii\J me Lem, l.aln~i, desviado. dcfSSc! 
pl'ineipal oh.iectivo Jcvaudn-nw a digre8sõos. Peço excui:m. á 
Camaru. . · 

n noht'l~ l'epi·es<'ntanl<>. do Hi.o C:rando observoü de passa
l;Nn qtll' P!{ t.e seria um prohloma ost.adunl do Mina~. Rett'uquci 
que nfío. que oPa um problema fode.ral , mnirn:mlcment~ fe·
~l~ral ,. ,·. 1:on:-:.iderados 0$ :principae~ :.isiwc.tos: 

fntl1~ral, porqu·r. a Leopoldina é, afinal uma consequeuc~a 
-Oc uctos e concessões íederaé.s; federal, porque, no ipro.pr10 

'· 
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.Estado de !\1inas. concessões cujos prazos já tinham expirado, 
vindas da monarchia, ·roram, entretanto, renovadas pelo Poder 
Federal neste regímen. 

O SR. ARMANDO BvnLA~.!\Qt:I - A par.te desses contractos 
que affecta o Governo Federal .é em regra insign.ifica.nte. 

o SR~ FJlA.'l\"Crsco VALLADAfiEs - E' uma questão de facto. 
Trarei a V . E:x . esses contractos e mostrarei que não são 

. assi-µi insignificantes. 
O SR. ARl»:CANDo BURLA!l.!AQUI - O Estado de Minas 

Geraes t.em mais interesse nesses contractos, do que o Go
verno Federal. 

o SR. FRANCISCO VA.LLADARES - V. Ex. está affirmando 
isto pelo topico da · mensagem do Présidente da Republica, 
quando diz que a parte do Governo Federal é minima; mas 
que me releve e perd'õe o Sr. Presidente da Republica, nãv é 
. mínima, é maxirna . 

. o SR. ARMANDO Bt~?.!:..t.'.MAQUl ·- E' tanto mínima que 
elle nada rpóde fazer. · 

ó SR. FRANCISCO V ALLADAl\ES - Este problema da Leo
poldina é eminentemente nacional. Estamos deante de urna. 
companhia ingleza, com séde em :Londres. Pergunto a V. Ex. 
(estamos fallando entre brasileiros) : si deficiente como. se 
apresenta a propria acção do. Governo Federal deante de uma 
empreza desta· ordem, . que 'diremos da interveocão estadual, a 
que ella tem eonstantemente desobedecido ? 

O Sa.· PAULO DE FRoNTIN - V. Ex. dá licença para um 
aparte? Por que é que então, o Geverno do Estado renovou 
e reviu tantas vezes o contracto da Leopoldina ? . . 

O SR. FR.wcxsco V ALLADARES - Pela condescenrlencia a 
· que me referi, com os interesses estrangeiros em nosso paiz, 

pela íllusão em que vivemos de que ó estrangeiro. especial
mente o inglez, executa melhor services ferro-víarics do que 
nós, por todas essas. praticas e influencias contra. as quaes, 
felizmente, já se reage, confortando.:.nos o exemplo alto e 
nobre · agora. dado pelo eminente· Sr. Dr. Arthur Bernardes, 
Presidente do meu . Estado, - em boa. hora. - resistindo ás 
proprias injunccões do Goyerno dn Ropublioa~ quando insinúa, 
lembra o augmento de ta1'1f a.s como solução aa. questão. 

Não quero accusar nem absol"er_ ninguem. besqe ... logo 
declaro que se ha culpas, são nossas, sao de todos nós, sao do 
Brasil,· são das nossas normas, dos nosso~ proce~sos e illusões, 
são do·s governes do . Brasil, por demais oonf1antes e .·. con-
descendentes. . · 

A r~novacão de· contta~tos fallada a geral não se d~e
ria ter concedido. oomo o foi - -oor causas e influencias 
yarias.. ' 
· e.- voa. .u sé' 
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· O Sn. P.<\'.uLO DE FRONTIN-V. Ex., se esqueee de uma cousa:; 
é que, na revisão' do CQntracto, houve necessidade de dispendio 
de capHaes, e -· estes não foram, nem podiam ser, fornooidos 
JJelo Governo. D~hi, a razão da revisão. . . . 
· O SR. FRANÓsco V ALLAD~"'-1'ES - O illustr4' representante 
<lo Districtp Federal e~tá me c.onduzindo para onde não· dea~.io. 
~em exam1:nadas as or1g.ens de,plgumas dess.a,s emprez.;:i.s, prm
c1palmente daqueHas que se aproveitaram das e.ircumst;ancia::> 
e.i"e.epci9rraes de. faUenaia, chegaremos n~o . :rnro . ~ ~egujute · 
conclusao ~ quas1 todas se formaram sem capital estrangeirn ·· 

._ ero.ittillii;~ a.c!f<)~$ peio~ ;beris ~q~~r-idos · pp,,- e~ -tacil prp..'. 
cesso. . . . , 

O SRi. P.AULo DÉ F}toNTIN - . Não apoiado .. 
o. flíl .• : FMNotsco .VALLAD.AREs - ...••• tudo á cl1,sta. do 

J;3.rtl.sU! 
Ve:r>ifi-Op.l'e~oe, na fqrmaçª-o de quasi todas ~f;Ó.QJPp~nhia,s, 

quasi todas estrangeiras, o abu.:io criminoso qo ~cpama,Q.9 cª
pital aguado1'. Dinheiro, lib:ras esterlinas, muito. pouca cou!ia- .. 

O . S.R.. P.Aur,.o 'P1~ FRoNTIN --. O Governo qevla,' tei- eneam.
paâo a estrada; mas, quem fixou ~ capital foi o propi>io Go-
venio · 1,lra!l.!!~.\l'~ .: , . . · . 

O ~R ~ FM~G~êfü:\ V ~4.ÃIM~li}S - .. Na consti~uição ge quasi 
t~~as as erop:re~s Ol'í\ em -.dif.:f'i~mldad~ .,.,,... ~ njo pQdiam <!eiKa .
~ .. ~F -;:;-. ~ !W.\1$õ ~ 'P&Pei<Jr~o. Muita. d1ff1culdade terismos 
P.4t:\1 ~il®,llk9.f Q, y_ap1tpI reaL · . . · 

PaPece ·cousa .~ diAheiro - W'\l~~.?. 9!}CQ.(l~ ~ QbrHI~CÕQ$ 
para :fazer ji;is á ga"!'antfa ·de juros... .. · . ··. .. . · 

O ~· ,P-<\'QLÇ J?E. ~°TIJ'.I{ ~ l~.s~ ;foi ~ i;-eo)i'ftU;lia:a.çjô; 
mas! ~epois, -9 ç~..p-it~' f Qi f!3~h :P.a.r~ a, . Est.r;l.t:l~ 4e fei;r9 da 
Esp1r1to. Santo e l_)ara a do Está.do de V. Ex. 'Vler~m ca:p1ta.e~ 
~e W.n41i~ · # • : • • 1 

o ~· ~~Çt~r9 v~~ss · ...-:- To1;'no. ª' ~fíil'mar q,u~ 
na_ c~p.stítu.i~~~ q~ · q9~_si . toda.s as exµp,.-ezAs t~es obra$ · ~e. 
der~µ,i., ~dqqw~~çlo.-~e 9~- -~ceryo~ com: ac~a~; qQro, o ou1·0. 
est-r~ngeir9.. ~XP: :rixo~o,r~9.es m~i>.l.~S. 

O ~. Ph.ULO .. DE . FOON'l'IN - V. Ex ~ sabe que a Leopol
dina, poP .o.ccasião. da reorgaµizacão, não era. estranseirn, era 
{brasileira. · ~ortanto, V. Ex. não tem ra~lio de se queixar da. 
ausencia ' de cap.ttaes G8trangeil"!Os. · · · .. 

•· o SR. F~NOlSOO y ALLADARES - o~ ~&:e tos a.ssin;i' se PA:S.,. 
~er:).m: 00.da a. . :falleneia. <hi. ~Gera.b>, um grupo ~e cres:t9rcs 
i-ngl.e.z<!·s e-h~m~.'1 a. 'si o seu co.l:ossal acervçi, form.~uçj,o ~- Le0;
·pol<lina Railway ; · Como fez? Por um accôrdo em LoP.C!res~ 
em virtude do qual os .titulos hypothecarios, na. maioP.ia bra-. 
s~~:'·~s, s~,r,~~ p~~o~ eJn :\l;roa P..ropor cio. bem PeQ;Uena, em 

-~~cei.e..~ . fl.! r1 gn.i:..:~e a ~ro{>:r.eza . ~o governo do ~ras1l, eonse.,. 



câ'nara dos DepLLados - Impresso em 22/0612015 14:44~ Página 15 00 31 

SESSÃO. EM 21 DE JUNHO DE 1921()1 5i5 

guiu .q-ue esse governo alterasse o direit.o hypotbecario então 
:vigente, forcando a acceitacão do aooôrdo. · 

Esses os processos da origem. 
i'i;ido isso fpi muito debat~do ao _temp9. 
O Sn. l?AuLo DE FRoNTIN .- O capital não era parQ. a re

organizacão; era para as obras determinaàas pelo contracto 
ccleprf.tdo ·qe:i;iois ~ª' reor9.ani~~c.ã.çi. · 

.0 S~. F~~sco V ALLADARES -· Si.•. Presidente, V. Ex. 
we pem;ütt~rá qµe r~pita: tinha (não estivessemõs nós no 
BrG.si:l!) e tenho ~pezar d~ fun!'}amentalmente brasilefro, na.
cioM..li.sta. COjI\9 ~s q!,le mai~ sejam; tirtlla:' e tenho; po_r iSS() 
mesm9 Pl'llD c~r.~t~l e~tran~eiro o maior dos respeitos, ncr 
meada.mente pelos oap1taes mglezes.. . sem o- menor deseJo 
de magoar, sem querer mesmo· entrar na ~ndag?Qão das ori
,geQ.& fe!:j.Jm.ente desastrosá.s para o :Birasil, deste e outros ne-
gocios ·e sem cogitar do <:umprimento ou não de 'éfaúsulas 
deste ou çl:l.cru~ll~ ~9ntracto, ~q. fjesej~ya ~Pe®~ rc<)lam~~· d<.> 
açtual Go_yerno, urna vez que enverajgq. pelo j)o:çn a.iwup.hQ 
<las súluçoes -::-: · a solução deste, que tanto interessa. o meu 
~%t<)dÇl ~Qrop· ~ Nac~o. . · · · 

O GR,.. itwr.o n~ ~o.'NTI,N-A~i V. ~. t~IP. tod~ a r~ã.o ., 
o ·~-. f~ç.t§p9 y Ni.AnM~ ~ Fo~~ ~1. o&lcu~~as ~ 

md adl consht1J.1Qil!3 ,q:µª's1 _ t.p'i;l~s ?S ~pr~~~s ora em . d1ffrnul-
a es. . · · 

Em muitos casos foi illaq~eada nossa tr~~~ig~l boa fé. 
Os g·overnos certamente M~ um -i>eusaµie~j.o s.µ:gerior, fro
O.\l~.a~4.o u.ttrahil' para o nosso paiz a . ae(ividad~ ~ o c~pita: ~~~ 
ti-Ji,ngeiro,. ~am não raro se . exce~Q9. IlQ$ f!l?V.91:'~~ çDp.Gedj.l;ioa 
-0 nas fac1hda.des, a. ponto de · sermos forçados a J!agar n,9va
.rµ,e11t.e .a ~u,e ~rfl noss.o, c.omo . acontece· com a AuXiliai:re». 

o Sn. AR.MA'.~no . BuRLAMAQUI ~V. Ex. ~U f~epdo ~ 
accusacão muito grave. · 

:f 
· t 0 S,n. .FRANCl8CO VALLADARE~.-,.; J\PS.llªS . a .Ç.O~testaçá.o de 

ao os. . · 
1 

Impensadamente fazemos um contr11cto· de · arrenQ.í14IlSllto; 
deiX!J.1fiOiil <!e tomar Triedidas garantidoras · dQ regu,ll;lrjà.aJ;i~ do 
t.rnfego e1 neste momento, deante das solicitacê5es instantes .e 
juslél!l çlª procl.J,l~ão qo sut çlo p~, somos lev.ados a. rescindfr 
o cP.~~rªl't9 q~ · f1.rr~g11111en~o, p.a~~do 12.u,..000_..ooo de franco~ 
bel.g(lS , • • Cflnt9' e vm~e P.lllhõeS. 
- o. Sl\. ARMN .. -;Do ~UR~M.!.Qlll - Que V. k. <plEirJ~ que 
se fizesse.? . . 

· . O $~, filANGia.co V.b.LLADARRS - Qt.le comecasa~mQs p,01· 
não t~r fejto $.emelha.nte arrendamento~ • 

O Sn. PAULO DE FnoNTI'N - Tratava-se de um oontracto 
q~ê o .G:9Yerno era obrigado a cqmpr;]\. ·--4-Jii t_~ V. ix. 
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toca a razão; seria prel'erjvel a adminislração official a qual
quer . arrendamento. 

o SR. ARMANDO BUIU..AMAQUI - o Governo tinha de 
honrar ,a palavra do ·seu antecessor. Kestas condições, não 
podia haver soluç.ão de continuidade. 

o Sn.. FRANCISCO V.ALLADARES - o meu illustre collega 
ha de me permittir que me declare talv~z mais governista do 
ciuP. o nobre ·Deputado; affírmando que estou vivamente es
pera·ncado de que no governo de S. Ex., o Sr. ~pitaeio 
Pw;sôa, nã.o se farão contractos de arreµdamentos que forcem 
depois · rescisões deste volume, - em francos belgas, ou 
suíssos... . 

O SR. PAULO DE FRO\..~TJN ~ Para o resgate os melhores 
8ão os suissos e os hêspanh6es. 

o Sn. FRANCIB"CO VALLADA.R.ES - ••• para resgatar, pagar 
dt> novo o que era nosso. 

o SR. PAULO DE FRONTIN - V. ~Ex. nesta, parte nã,o tem 
:razão. Parte do capital foi desenvolvido pela companhia ar
rendataria. A construcção das linhas foi feita, paga a metade 
pela propria companhia, El metade pelo Go.verno'. V.· Ex. pre-
cisa. estudar o contracto antes de fazer apreciacões. · 

o SR. .FRANCISCO ·. VALLADt\RiES _,. ;listo não altera. . a. esse.n-
eia do que afijrmo. · 

O SR. PAULO DE FooNTJN --"'.' :p.eio orcament.o a metade era. 
ipaga pelo Gov.e~no e a -0utra m~tade pel·a (',o.mpanhia, e :ás 
vezes o or~.Qlento foi ex:i,gnm. . · 

O SR. :ffiR~msco VALLADARES - Não está para .faz.ar-se 
a historia dos cap·itaes approv.adas p·elos G\overnos e ella nos 
leva.ria muito longe. . . · . · 

O SR. PAULO DE FaoNTIN - ·Moas, V. Ex. ~ d!e um pessi-
mí·smo que faoa-me o favor f , , \ 

o Sn.. FtnANCIBCO -V ALLADARES - Constato 05 factos. 
o S1-t.. PAUL<> DE FRONTIN - Os f.aefts n§;O são 'B..S ap.re-

ciacões -cr.ronea.s dos mesmos. . · . 
o Silo. FRANOISCO V ALLADAIWs . - Sã<:I os , factos, conta..ntes 

muitos d.e rel•atorios oN'iciaes de nem sempr~ as oonolusões 
.cu.bem nas l?remissas. E' observação conl'!tarite dos factos . . 
Ainda hoje, ist.o é .eloquento - chegamos :a. ·situação de ter
mos de rcsg11tar um contracto <le a..rredamento, por não ter 
tido o governo í'or<;-a. ou meios para fa~er executai-o, ipa1-a 
afinal chegarmos á conclusã'O - ;poor todos appla.udid'a, de 
ser r.escindi(:IQ isemelhanti~ airrlendamento, pa~ndb (cento 1ei 
vinte miilhões <l'e francos . 

. o SR. PAULO DE .FRONT1N - o contracto ioi il'escindido . 
de. ~rdo com a·s clausulas contr:a-O~ua~s. 
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"- · O SR. iARMAN'oo BURLAMAQUI -· o Governo Federal teve 
11.lm lucro su.perior a 40. 000: 0-00$000. . . · 

O SR. F'RANctsoo VALLADAREs - se ó :nobre Deputado · 
Federal ·está apreciando o assumpto desapaixonadamente 
como xne encontro: . . ' 

·º SR. PAULO DE FRONTIN - E· eu mais do que V. Ex., 
porque teria toda satisfação em poder criticar o Governo 
Federal. 

' o SR. FRANCISCO VALLADARES ~ - Si V. Ex .• ·como espero, 
· como estol:J. desapaixonadamente . .. 

O SR. 1'Aur..o DE FP.ONTIN - Não parece. 

o SR. FRANCISCO V A:LLADARES - . ' • concluiria que -- si 
se tivesse bem reflectido, si se thresse bem garantido os in
i eresses nacionaes assegurando de modo efficaz o desenvolvi
m ento necessario .do trafego, bem examinada a capacidade e 
a idoneidade dos contractantes, n ão teriâmos chegado ao di
lemma, de, cu ·continuar o pessimo serviço, ou, ser rescindido 
·o arrendamento, pagando-se a libertação das zonas. 

'O SR. PAULO DE ' F'RoNTIN - V. Ex. sabe qual foi a causa ? 
.Foi a producoão do Rio Grande, .Que cresceu desmesurada .. 
mente, e que não· se podia '{)rever no contracto. Portanto, era 
motivo até para estarmos org0.lhosos. 

O Sa, ARMA'NDo BURLAMAQUI - E a guerra, que inter- . 
veio inesperadamente. · . · · · 

O Sn. FRANcrsco V ALLADAREs - Mesmo antes do a{lcres
oimo da produccãc· do· l\io Granóe do Sui, sempre pessimo 
servico da companhia. · · 

· O Sn. PAULO DE FRÔNTIN - V. Ex. comparê a renda bruta 
contracto foi feito . e a renda do anno pa.sasCfo, e ve.ia qual foi 
o scorescimo. 

o SR. FRANCISCO VALLADARES - Sr ~ Presidente, núo pre
ciso de appellar siníio a palavrn. official, para concluir que 
tooag estas questões, f,odos estes · nttrit.os, t.odas estas diffi .. 
cuJ:dades ·na oxecµcilo dos conLme~os, m1o so dariam, levaa... . 
do-nos n resolu.cõel4 e.xtremas, si houvossn mais outdado e me- . 
ncs pressa em celebrar contracto~: si nií.o cumpridas clausula~. 
as !mlicito.cões do.s ernprezas fossem menos uttondidas, si não 
·~e abusasse dos motivos de forca maior, o outros, cu,ja. acoei
tacão p eJo Governo conduz como regro. adiamento das obri
gações, oreando afinal situacões insoluveis, em que o The
s ouro - .para. saMr de difficuldades, ·ácaba pagando: em um 
regimen <ie vulgar comprehensão dos interesses naoionaes. 
tal não se daria : as normas seriam outras. nil<> se appellando 
j(i para severidade, mas · para estrfota observancia dos contra
ctos, promovendo-se o cumprimento reA"ttlar das · ôbrigaçõe'S 
pact.uadas - e,· deante da im~xer.ução . e dsobediencia, a cadu
cidrtdo, não se registrarinm casos como os que tem provocado 
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o clamor publico e afinâl sã resolvidos como o da Auxiliaire~ 
que se resume em pagar para não mais soHrer~ em pagar por 
nãó ter. cuidado em tempo. .. · . . 

Ainda berr1, .senhores, qúc a questão se poude resolver em 
dinheiro, pague-se; mas que fiquem l)roscripfas ri.armas e 
prôcessos âdminis'tràtivos que cónduzatn á soluções taes, em 
qtte· a naÇão', sf:l:ngrando-se, si deva: alegra!',· por ter evitado 
prejuizos maiores (Muito õemJ· .muito bem.) · 
. ,Peco a V. Ex.', Sr. Pre~id"eritê, que. me c-0nsidere foscripto:. 

para o expediente de amanhã. 
o SR. PRESIDENTÉ ,...-- o ~õ)ft~ ·:bepufadó será a.ttendido ., 

o Sr,; Presidente ~ Está. finda a hOl'a de:stinadá ao é:XJ;J6-
d•ie'nte. .· . · 

· dôfüpâtec~ni . mais_ trs s~s. Jr~Wt Pàc'heeo, 'A.nilihai T<>-:-
1.edo·, E.Pli'ige"iiio de Salles, CQsta Rego, DOrv.ã.l PoI'to; Antonio·· 
Nogttêifa, . SO:u.zà .c:tstrd, . .Ji.istifüã'no de $(3rp~ Bento de :Mi
randa, Cu~ha MMliado; Pir'es Ite1folfo, Tho'tnaz· Acéio'ly, Fre
derico 1;3oi;-ges; CU;nha Lima, Oscar Sóâ.res, A}e:X:andrino da 
RoQcha, . Natàlicio Camboim. Pedro La~e. Octa:vio Mangabeirà, . 
~eonçjo , ~a.Irão.. A~lin~o. FragQso; J<;>ãe> Mari~ãb~ira;, . Raul A}· 
V·es, Mumz. Sôdré, Elp1d10 de Mesquita, R<:idrigues L1m11i Leao 
Vello130, Nicanor ··Nascitnénto Sal1es Filho, Le.ngruber ;FilhQ, 
AteVedti Sodf~; Maced'õ Soares, Marlo.ôl tfoís, . Rárnjro· Braga, 
Augusto de . Lima, · Riheiro Junqueira. Frànci~co Yalfadarss, 
.T~s.~ .. Bp11i~-a.ç~o,,.,, Go~e.s _Lima: ()d.ilon de Andrado, Antero :Bo
telho, J a.smo ue Aramo, A~or Pra.ta, Meno Franco, Su.H~ 
.Tdnio·f.Albertõ Sarmento, lfarros Penteado; .P~udente. de- Mo
raes Filho, Rodrigues Alves !?ilibo, Manoel ViUaboi:tn, J.,ub: 
Bar.füd!omou, GM§ô Bayma; .Toão Sih1Plicio, Aug:usto Pesl!a:nn 
e? l\faroal Escabat (55).; . 

Deixam (ie comparecer · o!'! Srs. Asthur Collares MorPrit'ai, 
Mont,eiro dê Sauztt Abel Chertnont; .cher.rriottl ,de Miranda. Luiz 
Domingues~ Jcné Barreto, Jolio Cabral. Hermmn Dórroso .. Mo .. 
reira da Roc·ba, Vi~otite Saboyn, Ildefonso A1hnno, Alberto 
Maranhão1 Affongo Bat•atn, Sõlott da Li.lc.enn, JcJüo Elysio, Bal
thazar .Pereira, Atitmtid Yicen•.e, Arnaldo Bni~tos. Correia cl'n 
Britto, Pernir'1. de I.yrtt, Estacio CoUnbrB, Julio de Mello, Al
ft'odo de "'l\htyá~ Migtlél · PàlJT113irn. Mendonça Martin!!, Deod11.to 
Maia, J,auro Villtts Borts, .Pii'e$ da Carvalho, Cast.ro R~bclk. 
Mnrio Iforrn<1s~ Ubnldlrto dei Assis. Piiclrnco MondC\B, Alfredo 
Ruy, li:rltndo LF!ori~. Jósé MarHi. •rotquà.t.o Morêii•11. ~tig'f\ni1) 
'1.'nutinho, ~tavio iin. Roeba Mii'àndn. Aztrr~tn 1•'1.trtado, At'iFJli
d~• Oníre, Ntri'lvttl de Freit..'ls. •li:Jàé 'rolehtirto, Jbão Guitttti.rH.~~ 
"l'hetitiEiloêles de Almeida, Rü.mirô Braga, Jos~ de Móraes, Fran
cisM l\faTNjnti~s. m1u1 FerMhdês. Mario de Pa.tila~ M!mricio dn 
úMêrda, T«ixeil'a: . .Brart.fl.i'it.>; Herculano Cêsár. Albertino 
Drhtnmond, ~ílveii'à Brum, Antonio Carlt:1s; Lnndulphu de ~'.i..:. 
giilhãos, Zoroa!:lt.rtJ Alvarenga, Falislo Féi'raz. {U1;1l :Stí, Warno
miTo de Magalhães, Vaz de Mello~ · Camillo Pratcs, Raul Car-
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doso, Jos~ Rciber~o, . Cesar VP.rgu1?fro, E ioy Chaves, Veiga Mi
randa, . . Joao de Faria., Sampaio Vfda1. Pedr o Costa •. Ca:r.:lo:s (l p 
Call?POS; Arnolpho Azevedo, Ramos Caiado. Tullo JaYme. S3-
verrnno l\fa~qucs. Costa :Marques, Ottoni Maciel Lui'l Xavier. 
A_bdon ?'aptista,. Pereira de Oliveira; Eugenio Müller. Gumer 
cmdo Ribas. Alc1de& Maya,· Nabuco de Gouvêa, Flores da Cunha. 
e Barbosa Gonçalves (85) . · · 

ORDEM no DIA 
• 

O St •. Presiden.te --.. 'A lista do. porta acctisa a presença 
de i2~ .Sr.s. Detmtaçios . . 

Vae""se proceder á võtacão . das rilaterias que se ãotiaiti 
sobre a rrie·:sa e das constantes da ordem do dfa. 

d 
- . PeÇo aós nobres Oeputados que occupem as · suas ca-

~iras. (Pausa.)' , 

. . Vãó ser ·juigados ótiJéCto <le déliherâQão 'diversos. pi'o-
Jectoa. ·· 

. . São successivamente lidos e julgados objec.to de âelibe
ràoão ós seguintes 

.., PR:OJ"ECTO 9 
,, 

N. 6t ;,__, 'f 920 

Supprime as pr01l 08 de .ju.nho e "de a(IOSto ae que trata o . ae
. ereto n.. li . D:W; de 18 de março de 1915, e dd outras pro

. v~idencfüs 

O dongrêsso NaéiOnal deoretil :· 
At·t. 1 . ~- Ficam snpp1.1ii:nidns as provas de jtiniio e de 

n~oslô de rjuc trnt&. o dc«~reto n. i i . 530, de' f8 de março de 
í915. " . . . 

.ArL 2." Os alumno~ matriculados nos .. .inst.itutos de in~
truco1Io ·secundaria é superior su}?ord~na~os nd _Mirti.~têrlo d'n. 
.Tust.ti;a o Negocios Tnf.eriores e nos sujE!!1~os '!, f1SO'ahza9_ão ou 
h1SPPcciio do Conselho SupeT'ior do Ensmo, que nfio trv~ro,m 
ménin annunl, poderã~>, t'?dnvln, p~·esta~ e:tatties na 1~ ét>OM, 
desde que tenham sat.1sfe1to atl e:x1gonmas do al't. t06 do re-
ferido decreto n. 1 i ; 5SO. . . 

.Àrt . 3. º ·Revogam-se as ct:isposições em contrario, inclu- .. 
sive as dos regimentos internos approvados pelo <1onselho Su-.. 
perior do Ensino. · 

Rio .de Janeiro, 21 de junho de 1920 . -Paulo de Frontin. 
_, A' Conunissão de Instrucçfüol Publica. 
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N. 62- f920 .. 
Providenda .~obre as patentes da antitia Gúardla Na.cional 

O Congresso Legislativo ~resolve: 
Art. 1 . º Fica o Gover'no autorizru:lo a~ 
a) prorog;ar, afé 31 de dezeµ-ibro do corrente ann~.. o 

prazo para o relacionamento de suas patentes, aos of:f?rC?aes 
da anpga Guarda Nacional, que por qualquer motivo não o · 
fizeram em tempo; · 

b) conceder dispensa de lapso de tempo para prestarem 
novo compromisso de posse, pagando a taxa correApondente á. 
m.esrna dispensa, aos que prestaram esse compromisso antes 
ou depois do praz() estabelecido e aos que não o tenham 
prestado; 

e) mandar considerar legallisadas todas as patentes, que 
foram ou sejam relacionadas, nas quaes existam erros na fcr
mula de averbação e respectiva po.sse, ou que tenha sido e. ta 
pre$tada perante autoridade incompetente. 

Art.. 2." Revogam.-se ·as dispos1cões em contra.rio. 
Sala das sessões, 21 de junho ele 1920. - Turiano Oam ... 

, peito . - A' Commsssão de Mti.rinha e Gueri:a. 

N •. 63 - i.920 

Crf!a um Conselho Nacionarde Educ!f.ção Physica, nas 
que. estabeleae 

·' 

ba.ses 

Art. 1. º Com o. intuito de systematizar, desenvolvE'lr e pro ... 
pagar a eulf.ura 'pby$ica na Republi.ca, é organizado um Con ... 
sclno Nacional de Educação Physica que junto do Ministerio 
do Interior !'unccionarâ com amplos poderes para realização 
desse ·objectivo. 

Art. 2. º O Conselho Nacional ele Eduoacão Physica será 
composto de sete membros P,ntre os quaes devem figurar o 
direct.or elo Departamento Nacional de Saude r~ubt.iea, o pre
sidente do Cow::elho . Superior de Ensino e o presidente da. 
Confederação Br-asileira dos Desportos; os quatro membros 
restantes serão" designados pelo Ministro do Int.erior, sendo 
um destes nomeado seu presidente. 

ArL 3. º O Cow;elho Nacional de Educação Physlica apre
sentnrú annualmente ao Ministro do Interior, para ser sub-

. metti<io á apreciaç:.ão do Congresso Na<~ional, o relatorio dos· 
seus t.rabn1hos nos ultimas doze mezes decorridos e um pro
gramrria r..om n respectivo orçamento para ser executado no 
seguinte ~x:f'rcicio. 
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Art. ·4. ºNas soos prtimeiras reuniões o Conselh<> 'Nacional 
de Eduéação Physi{)a redigirá um programma de seus obje
clivos permanentes ao qual será dada a mais ampla pt.i.blici
dade e fará ·o seu regulamento. E..~ses trabalhos serão sub
mettidos á approvação do Ministro do Interior. 

Art. 5." Fica o Governo autorizado a abrir os crediito~ 
neceRsarios ao custeio dos servi~.os de secretaria, expediente e 
manutenção da sédc do Conselho Nacional de Educação Pby
sfoa. 

Art. 6. 0 O Conselho Nacional de Educação Physica sub
metterá á approvação do Ministro do IntP.rior ~'Seu pró.gramma 
inicial para o anno corrente de 1920. Para ' execu~ão desse 
pro.gr•amma fica ab~rto o credito até 250 :000$ {duzentos e 
<:incoenta contos de réis), incliu:s·ive uma subvenção annual de· 
36 :000$ (trinta e seis contos de réis) á Confed·eracão Bràsilei
ra de Desportos que no presénte exerciicio lhe será paga na 
l'azão de tres contos mensaes. . -

Art,. 7. º Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala das sessões, 21 de junho de 1920. - J. E. de Ma- ' 

ce_do fjoares. - A's Commissões de Instruccão Publfoa e de 
Finanças. 

N~' 64 -i 1920 

A.utoriza. a. despê'llder UtO:OOO$, para au:tiliar as ínsta~ões 
da Faculf)ade de Meílieina do Recife 

'.A capital pernambucana. é uma das mais. ,p.rosperas e po
pulosas do Brasil. Nos uJtimos annos o Recif'e tornou-se um 
cenh'o commercial e industrial de primeira ordem. A trans
f()rmacão da. velha cidade em moderna <JUpital é de todos brav 
ailfliros sabida. Ha muilo que o Recita rep_resenta. o centro 
intellectual do norc!esLc do Brasil, não s1 por causa da velha 
e respeitave1 Facu1dadd de Direito, peJn densidado do popu
lacão e posição g-eographica, como tambem pela trndioão · da 
sun historia. Pôde-se dizer, sem exagero que o Recife servo 
de nueleo commercinl, industrial e intel!eetua.l B uma popu
lacão de seis milhüe.s , 1\abitantes, porque os peQuenos Es
tados c!o norte, pl'Cicuri.I. 1 a capital pernambucann. pnra as 
trari;mccõos. c~ommerciaes. e para a cx:port.no/fo d?s seus. pro
ductcs. O porto do Recife é um doa mais movimentados de 
todo o Brasil e a população da capital csma~se em cerca de 
trcsentas mil alma~. 

Nestas condições havia carencia de· um instituto superior 
onde se ministrasi:;em os cnsinamento!t medicas. Acaba de 
t'undar-se,· _por i~!:o. lá, uma Faculdade de Medicina e :para os 
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-qual já foram acclamados os profissiomres mais conspiCuos 
da M~uricéa. O governo estadual, que possue a obsessão da 

· felieidade pernàmbucana, prometteu apoio li nova instituição, 
e já alguma ·cousa ha feito ém beneficio da recente facul
dade. Este projecto tem ··por fim pedir aos illustres Congres
.sist.âs um auxilio parã' o instituto de onsiil.ó acima mencio
nadtl. Nâd é mtiit& que o Recife queira póssuir unia Facul
dade . do M'crlicina, pórqué outras Cidàdcs da União, de ménoi· 
população, importancia commercial e industr.íal possuero-nás, 
icotno Porto Alegre, Eello Horizonte, Curityba. Que se não· 
diga que . 'O norte já conta 'com a respeitabilissima Faculdade 
de M-edioip.:i da Bahia. Para âlguem ir õa. Parahyba, do Re-

. cif e á Bàhia, gasta de '1i:!.gem dous a tres di;i.s, nos vapores 
do Lloyd, ao- pa.sse> ttue ce Belló Horizonte ào Rio de Janeiro, 
ou d!.? S, Paulo á. Capital brasileira gastam-se apenas horas, 
E as duas capitatls mereoidameritir·criaram faculdades medicas 
:para maior desenvolvimento e brilho do~ respectivos apren-
dizados; . · · 

t . .Arguem alguns tnisolieistas que· ha nó Brasil crises de 
· doutores. Isto não é exacto·. Cada nucleo de população. aa 

êous a tres mil almas deve t_er um -clinico. · Em noss~ paiz; 
isto não se dá. Imperam curandeiros, . praticos ·de botfoa e 
pharmaceuticos como se fossem autoridades scientificas, no . 
interior O.e todo '.Brasil. Percorrem-se -vastas zonas ·centra.és 
sem que .se encontre um medico, sobretudo,. no .norte 'da . Re
publica. Nestas circumstanciasi . Srs. Con~essistas,. julgo-gue 
11m ttuxmo dó OOWI'fio 1f~d~a ã novà i±Jstittticão 1,j_ernathbu-
cana, deve mêfeMr-ws 'O apoio.. • · . · . · 

.O governo estadual que se preocéupa actualmente com a 
resoluoão do problema ticonomico de Pernamb_uco não póde 
tudo · fazer: · As ínstRllações de làboratorios, - gabinetes . de 
.sr,iencias experimenta~.s. · .teem necessid3.de dé altas sommas. 
Nf'stas. condições Justifico á. Gamara dos Deputados, o seguinte 

· projecto ! · • 

A.rt, i. º ~"íc:t o Gov~rno Federa.t autorizado ·a despender 
n l'fti~ll;lia tie ,5.qo :000$, para auxiliar ns ihstallacõ_es da Fa
culdlltl~ de M.~d1cina. . tio Reem~. · 

Art. ~. 0 R.f!vogam""'se ás disposlclSes em contrario. 
. Camaro dos Deput.ados, 21 de junho de 1920. - A .. 
Aust1•eges~o. - Andrade BeJerra. - líristarcho Lope.'l. -
Ger1!n&io Ji~ioravante. - Turiano CampeU:o. - Eduarda 1.'n
·n,wes . - Ped1·0 Corr~a. .._ Gonzaga Maranhao. - Arnaldo 
.Bastos. - ·Ale~andrino R<Jcha. - A' C<>mmissão de Financas. 

O Sr. Presidente - · Passa-se ás votacões conátantcs da 
or.d~m <lo dia. · 

Con't.inuacão dii votaC5.D <lo projecto n. 4.U. A . .', de- 1919. 
regtllati<l-o a entr·ada de estrangeiros no territorio naeio11a1 
(3ª discussão) . · · 
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SEss.;;.o EM 21 DE JUNHO I>E 192:()1 .' '523. 

Approvado em . 3~ .discussão e enviad:o á. G'ommi....~ão de 
Re<i'acçã.o o seguinte 

PRO.TEC'l'o 

o Congtessu NacioJlal denr.eta ! 

•Art.. i.º E' licito o Poder Executivo impedi'r a :entra.fü\ 
no t-erri torio nacional : 

1°, de todo ·estrangeiro nas eondições do art. 2ª desta lei; 
· 2°, de todo estrangeiro mutilado, aleijado, cego, louco; 

mãndigo ou port&.dõür .de molestla incura·v·ol; 
$6

, dé tdda. a estrangeira que procul'e o paiz pára entre.à.; 
ga.r-se á prostituição; . · 

4º, d~ todo estrangeiro de mais de tlO annos. 
P.àragra.pho unico. Os estrangeiros a q\ie se ~f~rem os 

ns. 2 e 4 · t-erã·o livrê <mtrada no paiz.; . . 

· a): si provarem que teem r.endu. ,para. custiear a. t>toprfa, 
subsistericia; · . , 

b) . si tivellem parentes ()U pessoas que t>-Or tal se resport
sa.l;lilizem, médie,:ntG fo'rtn-o <lé flant,a. asslgnado pei<an~ a au
toridâde r>oiicfa.1. . · . . 
. .. Arb. :2~º Poderá · ser exipulso do terrioorio nacional, dên .. 
f.ro d;e cinco anno.s, a contar de sua. entra<la no paii, o CS• 
tr.a.ngeiro ·a re.spcito de quem. s-o provai·; 

1. º1 que f <>i e:i\ip.ulso de outro pair.; 
. ~º. que a policln d('I outiro 11aiz o f,onha. cotno etemontn 

. · .verniéioso :í ordem publica; . 
· 3°, que, denU•e> do pra.zo o.cima i·er-0rido, propaga qua,1 .. 

quer <loulrina subver.sív.a. <la. lei ou <ia Ol."Cl<Jm soolnl exl~tien ... 
te, por autos, por palavras, por P-soripf<>, llOl' fr,ravurn.~. tma.
sens, ou ouLrõs r1i'<lcessog de publicidade, qünlctucr que ollo 
eeJa; . . 

ltº, que,. pela su[I, conducla :;o considerá. not'tvo ct ordem 
)1u.blfoa. ou á scsuro.nc11 nacionai.; · 

5", qu11 lia evncMu de outro }l!li7' por ter sido prn~snda 
ou condemnndo .por crimes rlc 11omicldio, furto, roubo, bnn ... 
ca.rrota. fah;idadc, contrabando, est.clliortnto, moeda fa.lst\. ou 
lrmoeinio; • · . 

6•, . QUB fol oondctnnndo, po1• jui?. braslloíro, petó~ mes-
·n'lbs trhnes. · , 

. '.Art.. 8." Não p6do ·ser expulso o estrangeiro que !l'mJi<lir 
no territorio riiwiona,l por mais -Oe cinco :annos inlnterruptos 
ou quando tacitamento· naturalizado, nos termos do ns. 4 e 
5 <lo art. 69 da Constituicão da Republica. ·-
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~rt. 4." Para o eff.eito do disposto no artigo .antecedente, 
salvo o caso do n. ~. do art. 69 <ia. Con~tituição, considera-se 
l'-esidente ·o 0estrang-eiro que provar: 

1 º, sua permanencia . em logar ou lagares certos do terri-
torio nacional durante aquelle p r.a?.-O; · 

2º, haver feito .por termo, perante autoridade policial 
ou municipalidade ·dos Jogares, onde, no d;ecurso desse tempo, 
r esidiu, DU para onde so mudou, a declaracão <ie sua intencão 
de permanecer no paiz.; 

3º, qu.e denh'o do al·lud·id-o prazo vem mantendo no Brasil 
um ou mais . cenLros de occup.a.i;õcs habituaes, ond-e exerce 
profissão licita. 

Arl .. 5.0 Para quo -0 estrangeiro seja :havido por tacita
mente naturalir..ado, na fórma do a.rt. 69, n. 5, da Consti
tuir;ão, são rr,quisitos indispensaveis; 

1~, que seja legi tima -i posse dos bens immov-ei!) e estes 
susceptiveis -de applicação ut.il qµ e denote, da parte .cio es
trang:ciro, o animo -de f i ~.- ·u·- se n o Brasil; 

Z", qu.e o casamento com brasileira não tenha ·Si-do ef
feC:tuadio com o intuito de fraudar esta lei; 

3º, que <> fllho brasileiro seja legitimo ou reoonbeoid-0; 
4º, que a .r.esiP,encia fique demonstrada na f611ma do ar-

tigo anteceà•ente; . . 
!&', que não tenha manifestad-0 intenção de oonserv:a.r ~ 

sua nacionalidade. · 
Art. 6.º Concluido ·O prooesoo .administrativo d.a' e~ul

são, a autoridade policial o remetberá ao Ministro da Justica 
e Negocios Interiores, para que r.esolva como .de d'ir~ito. Ex
pedido o acto de expulsãJo será elle communicadlO a cada um 
dos expulsandos. · 

§ 1.º O estrangeiro que fôr ooipu1so poderá rooorrer, 
dentro àle dez dias, para a autoriodiact:e que ordenou a expul
são, si esta se tiver dado .p.or qualquer dos motivos a que se 
r eferem os ns~ 1. 2. 3 e 4, do ·art. 3º, ou, dentro de 30 dias 
para o Poder Ju<lic'i:ario, si o acto de· -expulsão se houv.e:a.· fi.t- · · 
ma:do nos ns. 5 e 6 d<J mesmo artigo. 

§ 2." Ao expulsando será licito retirar-ise d-0 pafa, den
tro <los .prazos <lo par.agraph-0 <a.nterior, podendo, entretanto, 
a. .auloriidade detel-o, durant,e · esses mesmo-s p'l'azos por mo-
t.ivo d'e. seguranoa . · 

§ 3.0 No recur so ·ao Poder Judiciaria ·a · defesa consistirá 
exclus ivament-o na justífiieacão da fal.sidade do motivo a.lle

. gado, feito perante o ju.i'7.:o soccional com a.u<lienôia do Mi
nisterio Publico. 

A:rt.. 7. º O estrangeiro D:xJP.·:Ul so que voltar ao paiz', será 
pela simple::; verificacão <lo ~d.o, condemna<lo pela justiça 
Federal. .u, dous annos do pr1sa-o cellular, e :a:p6~ o cwnpr1- . 
mcnto da pena. novamente e:tpul'!o . 

Art.. 8." Ao !Poder ExP.clitivo é fa~ultado revog~r a ox:
pulsão, si houverem c: essa:clo n.~ causas que a motivar·am. 

ArL rv Rc\'ogam-se as disposi~·õcs em rontrario. 
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V cm a Mesa é lida a· seguinte: 

OECLAB.AÇÁO DB VOTO 

Voto contra o projecto n. 4i4 A, deste anno, que i•e.gula 
a entrada de estrangeiro~ em nosso paiz e determina, ao 
mesmo tempo, a·s condiçeõs de que o Governo poderá lançar 
mão para decretar a expulsão delles, visto como republicano 
n brasileiro, julgo sempre pernicioso e inuteis leis insta
tivas. 

Nos Esta.dos Unidos da Amerfoa do Norte ta.cs leis só 
foram decretadas quando aquelle paiz; tinha sua populacão 
densifica,da e seu progresso material havia so deseJJ.volvido 
de modo e:xtraordinario; 

Si nos julgamos paiz civilisado e policiado não devemos 
temer tanto que elementos per~urba·dores da ordem venham 
aqui nos trazer grandes íncommodos, pois é vast.a a exte;osão 
de territorio despovoado, onde estabelecer colonias agrícolas 
corrcccionaes para os taes delicto::; e crimes classificados no 
pro,ie~to alludido e mais ainda, dcan te <la uberdade do solo, 
deante da perspectiva de que o homem que tem força. e in
telligenc.ía póde viver· á. farta, sem preoccm1mções ·maiores, 
tudo isso fará com que <:lesappareçam do cerebro escaldado 
pelo espectaculo da miseria ouropéa e do jugo em que vive 
o opetar.io naquellas paragens as taes idéas subversivas, trans
fcrman<io-se em factor benefico de ordem, pois o homem 
confia no trabalho, suprema consolação da vida, e tem es
perança ue uma vida melhor, como o crente confia. em uma 
vida do além, de maiores deli~ias do que a vida terrena 1~ 
para tanto a resi.gnação e a fé dãr;-lhe fo1'ças para supportar 
tc,das as agruras. · 

Um paiz despovoado, um paiz que teve por seus primi
tivo:) povoadores :d~gredados da antiga mctropole e . não pu
l'itanos perseguidos por ~rencas, · não· póde, nem deve agir df:l 
f"õrma .contraria a uma Constituição, como a brasi leira, mol
dada cm princípios liberalissimos, que tanto orf,r.ulho traz a 

. todos aquolles que ·· nella collaboraram, havendo esquecido 
pelas theorias- as questões praticas do nossa vida administr-a-
tiva. ' 

Por taes .rr1otivos e ai11da mais porque o a:rt. 72, § 12 da 
.. nessa Gonsti-t.uição é bem clal'o e si fosse po,,,sivel restringil-o 

s<:·ria para cohibir o snobismo patriotico e pessimista de nos
sos patricios . . '-

Begu lamentem o-s o arL 72 da Constituição e o Poder Ju- . 
dic.iarici dando sentença, esta seja . c.ump~ida _da fórma le!ll
brada. redundando tudo om bencf1c10 do pa1z e do dehn
quente . .. 

"O processo de ílliminaçúo do pessoa 6 innocuo, P. violento, 
pois prefi:ro a franquev.a do individuo que eÃ-pande clara
mente o que pensa a aquelle que nas palavras· occultar seQs 
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' pe11samentos afim de melhor agir, pois a violencia legal 
uconselhará a adoptar tal meio. 

Esta Constittüí(ão prohibe () anonymato na imprensa, 
mas quanto desobedecida. é. essa obrigação, pois ,diariamente 
assístimos que não é ouvido, nem pl'alicado o conselho <lo 
immortal Dan Lo - Che visse1· senzu. inf O'mia e senza lodo . .. 

])ecrnt~mo.s uma lei br~nda, cl~J'ª• singela, e honesta. . so
b.xe Q-.$ d~l.ictos da i:~npreusa, .nós :naiz · 1iovo, que ill1port.amos 
sriHpag~_meP.c~e to.QqS as µiiser1as .O.o velho mundo e nos jul
ga.mos hast;aritfl civiliza<lQs e policiad·os. 

· · ,Acedito ·piamente q~e os pobrie~ menm~ mal trarão do 
que uquelles exceptuados no projecto. · 

Pr9curemos-em leis adapta,das aos nossos Jmbnos e cos
tt!mes, · sem grandes artificio·s d-e coµ?ecimentos. sociaes, co':" 
Mbif ~ ~hrafl.daP as idéa::> d~quelle~ gµ_e yeem do V. elho 
Mtmdo acossados pela m1seria. pela lhJust~ça., .pelo ego1$mo 
e desses transformar em elementos <ic progresso B de, :ctesen
v~\vi~n~9 çlo g1~ª"Il,<;l.e :paiz ..,..,-, os .ll;st.a.Q9s Un.i4os do Brasil. 

!tio! ~s d.e Junho de W~Q~ - AntQ~~o AQµirre. 

· ~ ~ ~ ~f!~~d~!l~~ ;_.. AcQ.~-s.e. .soP.rn a m~~ª ·9 se~~)'.!te 

I).EQT.J~~M~IN"'l'(l M . UJ\Glii;';GIÁ 

~equc~ro urg~M.ia. par.a a 3ª <füiçusª~º e vqtaoão ~o P.~Q
~ eytÇ> p, ? J'-~ q~ H120. . 

Sala das ~~s.sÕ.~~. 2'1 d9. jV,nhQ qc 10.-20'. ~ Vi~en.te Pi
i·ayib~. 

Approva.P."o ·: 

o Sr. Presidente - Em consequencia do YQ~.Q. ~ Cam~ra 
"9\1. §ub:zn~.ttc:ç- ~ ~" Q.iS.Ç\lSS~o e ·~ yot.a,çíj..o ·o ~roje(}fo,. n, 5 · B, 
de 1 !)~(}. . , -

~3 di~e.ussã.~ do projecto. n . 5 B., de i920, estabelecendo 
uma segun.cla · époea de. exames. de. preparatorios. 

~nç,erraq~ e a4jada ~ vPlM~Q. : 
i\.ppl'ovado em ~-~ disr-~esão e enviado á .Commissão de 

'!ledaccão o seguinte · 

PROJEC'l'O 

N •. 5 B,....... 1920 

O Cor1gresso Nacional resolve: 
Art. Lº Fica estabelecida uma segunda. época de- exame 

d~ :pre.mi,r~ torio!S, nol) te~·+AQ~ do art. 86, do decret.o n. i Üi30, 
dQ. f~ de WfJ..~co de HH5~ ç\e 16. ~ 31 dfi) jµJJ:;tp ·qtl· çprl"~A~~ a~. 

r 



cãmara dos oepLtados - 1mi:resso em 22/0012015 14:44 - Página 27 óe 31 

SESSAO EM 2i DE .TUNHO DE 19201 

" nos seguintes ,de accllrdo com o que se observa no Collegio 
Pr.drn II. 

Art. 2.º Só se utilizarão de~sa (ipoca os candidatos que 
prova1·em inscrip1~ão na. primeira, sem terem, poci ido r ealiza!.' 
os <:l-Xames referidos ou aquefü\~ que por qqalqucr d1·cum
sianda foram· inhabil i lado;.; , reprovados ou dei~aL·am uma 
m.ª-~eria. 4 quµl podç>.rão repetir. 

Art.. 3.º As irnrnripcões se farão no Gollegio ll t!dro II, de 
1 a ·15 de julho, no corrc11t.e anno" 

Art. 1.," llcvogam-se as disposicões em contrario .. 

O Sr. Vicen~~ firagi.t!~ (pel(l. o.1'«fm1.) requer e ()btem dis
pensa de inwrcs::;ão da reda~cüo fin.~l dll projeeto n. 5 e, de 
1920, afim do ser immediatarrien~e discutida e votada,, · 

E' lida e. soeµ opservações1 approvada a seguinte 

R.l::DACÇÃO 

' N •. 5 C ,......, i920 

Redacr:do finai rlo p1·ojecto n . 5, de 1920, q·ue estabelece unui 
scr11tnda época de exames de p1·epm·atori~s · 

O Congl'esso Nacional re.solve :: 

ArL . Lº Fi1m estabelecida u.m<J. segunda época.· de exames 
os preparatorios, nos t ermos do. art. 86, do decreto n. 11.5;30, 
de 1.8 do màrço de 1915, de 16 u. 31 de ;julho do corrento anno. 
e nos seguintes, de accôrdo com o que sé observa no Collegio 
:Pedro II. · · · . . 

Art. 2. º Só se utilizarão dessa ~poca os candidatos que 
provarem inscripção na primeira ~poea, sem terem . podido 
r ealizar os. e~~i:r~es reqµ~ridos. ou aquelles que por qualqu-ei· · · 
Circuni.sLancia foram inhab~litados, . r ep,:Qvad()S OU deixaram 
um~ nwteriü, a qu.al podr.rão repeth• . · 

ArL 3.0 As inscripções se farão no Collegio Pedro II, de 
i a 15 de julho do corrente anno . 

Art. 11.º Revogan:i-se as disposições em c9n,tr1;1;rio •' 
Sala. das Gommi$Sões, 21 de junho de 1920. - . P..1•ado' 

Lopc~. ,..,..... Pcd,·o Co1·1·11a., - José Alves. 

O S~. Pn~i<l~n.te =- ·O proj~cto vae ao Senado. 

O Sr. ~u~e~al La~~.ine (pela . or<!em) · ro'1uer o obtem 
p1·de1•encia na votpç!io, .para oi,i pro,1cd9s 119. 6~8 Q 6.4~) d,e 
HH9. e W. o 32, c.ie :W20, ncundo o de ~1 • . QQ,8, qe ~~Hl>f P.lwlk'\lo 9. 
fim da v 9ta<rfio, 
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Votacão do pro.íc~to n. 678, de HH-9, abrindo o creditq de 
150 :00'0~, ouro, para ultimação dos trabalhos da Delegação 
Brasilt!ira ::í Cnnferencia da Paz; com parecer da Commisstí.o 
de :F'inar.;;as, mandaIJdo dostacar a emenda e emenda da mes
ma r:ommissão (vide proj eeto n. 33, d.e 1020) (2• discussão) . 

O Sr. Presidente - Durante a 2ª discussão deste pro
j ecto foi apresentada a seguinte 

EMENDA 

Fica revigora.elo para o ex.ermc10 de 1920, o saldo do cre
dito de L 500 :000$, aberto pelo decreto n. 13.3;17, de 5 de 
dezembro de 1918, para despezas com as obras necessarias nos 
1iàificios de diVersas delegacias fiscaes e na ponte da Alfan
dega do Ceará. - llerculu.no Cesar. 

'l'ambem a Commissão de Finanças offereceu a este pro-
jeeto a seguinte ·~ 

EMENDA 

fan vez de - pelo Ministerio da Fazenda - diga-se ~ 
pelo 1\Iini~forio das Relar;ões Exteriores. 

Vou snhmettcr a votos o projecto, salvo as entendas. 
Approvado em 2" discussão, salvo as emendas, o seguinte 

artigo do · 

PROJECTO 

O Congresso Nacional decreta: 
Arlign nnico. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, 

pelo M iníst.erio da Fa7.enda, o credit.o especial d·::i 150: 00'0$, 
omo. para oltimaoão dos trabalhos da delel!~~ 5.o brasileira {, 
Conferencia da .Par., reunida f'rn Versaille:s; revoguda.s as dis-
posii;.õi~s cm contrario. · 

Am11·ovada a referida emenda <lo Sr. Herculano Cesar, 
pni·a :--<·r rüisf.acada n constituir .projecto em sep~rado. 

Apr>t·ovncla a referida emenda da Commissão de Finanoas. 

O Sr. Presidente - O projecto passa á 3• discussão, indo 
anl.1•s :í. t't'~PP•:Liva Commissão para ser redigido. 

'Votacão do projecto n. 649, de 1919, abrindo o credito 
dt) 17:40G$; para pagamento ao Lloyd Brasileiro, com parecei' 
da Commissão de Finanças, favornvel á emenda (vide proje
cto n. 34, de 1.920) (Sª diem:1ssão) •: ..... '!';,.( 
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O Sr. Presidente - Duraulc a 3" discussão desse pro
jecto, foi apresentada a :-l'gu inte 

Accrescenlc-sc a qu~niia de 3 :C i.98~V9 para pagamento 
de gratificação addícioual, r elati\'a aos cx:ercicios de i9i 7, 
1918 e i919, a um tachygmpho de segunda classe, que con
tava, em 16 de. uovcmbro dc1:;lc. uH imo anno, 12 annoo, dous 
mezes e 11 diae de serviço. · 

Vou suhmetter a votos a emenda, em 1" logar. 
Approvada a referida emenda ct'o Sr. Ephigcnío de SaUes . 
Approvado cm 3" discussão e enviado á Commis.são de 

' Redacção o seguin to 

PROJECTO 

N. 649 - 1919 

O Congresso Nacional resolve : 
Art. Fica o Presidente da Republica autorizado n. abrir, 

pelo Ministerio da Justiça e Negocio.:; Interiores, o ct•edito es
pecial de 17 :400$, para occorrcr ás despezas com o pagamento 
das cont.as relativa~ á~ viagens do navios do Lloyd Bra~ileiro 
á Colonia Correccional de Dous Rios. ,.no 2º, 3º e 4º trimestre 
deste anno; revogadas a.a . disposições em contra1•io. 

Votação do projecto n. 30, de 1920, abrindo o credito ~s
pecial de i 20: 866$823, parn pagamento a Iriondo & Comp •. 
. (2ª discussão) . 

Approvado em 2ª discussão o seruinte artigo do 

PRoJSCTO . 

N-.: 30 -1920 

~ O Congresso Nacional dccrt!lu : 
Art. 1 . ., }!'ira o J>oclm• Exocnlivo n.ulol'izndo· n nbrir, pelo 

l\iinisterio da J:i'nzcndo., o eredíto c•special do i20 :86ô$823. 
pura ôCl~orrer uo pni;rnmento do que é devido n Iriondo & Comp., 
~m vit·tude de RPutcncR .Judicitn·ia, revogadas as di8posicões 
cm contrario. 

O Sr. Presidente - O pro.iecto passa ti 3" discussão. 
VotMão do prô.iedo n. 32. ck 1 D:?O. nhrindo o credito 

e~pP.clal de 20 :6::l7$7í!l, pnra PHtramc>nlo no <iesembargador 
!'Espiridií\o Eloy de Banos Pimentel (2• discus~ão). 

~-nLn ~ 
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Appro:vados em 2;'" discussão os seguintes artigos dQ 

PROJEC'I'O 

N •. 32 - . 1920 

O Coiigresso Nacional reSolve: 
Art. 1. º Fica o Sr. Presidente da Republica autorizado a: 

abrir, peló Ministerio da Fazenda, o credito especial de réis 
20 :637$779, destinado ao pagamento do desembargador Espe· 
ridião Eh.>y de Barros Pimentel, unico filho e herdeiro de 
D. Umbelina Augut5ta de Barc·os Pimentel, falleoiàa viuva do 
Ministro do Supremo Tribunal, Dr. Esperidião de Barros 
Pimentel, somma em quanto importam as differencás de 
montepio ê custas, reconhecidas por sentenca do Juízo Fe
deral ·da 2" Vara do Di\Stricto Federal, em 15 de janeiro de 
1917, confirmada por accórdão do Supremo Tribunal Federal. 
em 8 de janeiro de 1919. 

Art. 2. • Ilevogam-se as disposições em contrario. 

O Sr. Presidente - O proj ecto passa á 3"' discussão. 
Votacão do projecto n. 508, de 1919, autorizando a ces-

são ITT-atuíta ao Estado di;r Pernambuco de uma área de ter- . 
reno pllra a construccão dos edificioo do Thesouro e da Re ... 
oebedoria estaduaes; com parecer da Commissão de Fina.ncas. · 
contrario ao proj ecto e approvando o véto do Sr. Presidente 
da Republica (vide projecto n. 250 B, de 1919) (discussão . ' . umca~. 

. O Sr. ~residente - A votação deste projecto é feita pelo 
processo nominal, de accôrdo com o Regimento. 

O projecto é o seguinte: 
O Congresso Nacional resolve: . 
Art. i. º Fica o Governo autorizado a ceder gratuita· 

mente ao E~tado de Pernambuco\ para. a. construccão dos edi
ficiC>S do Thesouro e Recobeooria ostnduucs, uma área de 
1. 017 metros quadrados dos terrenos desapropriados para as 
obras do porto daquclle Estado. 

Art. 2. º Revogam-se a-s disposicões em ~ontrario. 
' . . 

Os senhores qne approvum o projecto n. 508, de 1919, 
rejeitando o' véto, responderão - $Ím - e as que rejeitarem· 
o projec~o, a.pprovando o véto - responderão - 1\40 . 

O Sr. Juvenat Lamartine (.Sº Secretario, servindo de .fº) 
procede á chamada dos Srs. Deputados para a. votacão no
mül'al. 

Va.e~EMl proceder á chama.da. . . 
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F eita a chamada, l'espond í'm - sim - · approvando o 
referido p r ojec!.o n . 508, de rnHJ, (l rej C>ilando o 1: éto o~ Srs • 
.F1·edcrico Borges, J~duurdo Tavares, Arnaldo Bastos, Turiano 
Campello, A.ristarclw Lopes, OcLavio Mangabeira, João Man
gabeira, Paulo de Frontin, \ : icenLe Piragibe; Lengr uher Fi
lho, Themistocles de Almeidt•, e Francisco · Valladares (12). 

E respondem - não - os Srs. Dorva.l Por .o, Epll iBt•nio. 
de Sa lles, Antonio Nogueira. Souza Castro, Dionysio Ilentes, 
Ju:stiniano de S1~rpa, l:~ento l\líranda, Prado Lopes. Agrip.pino 
Azevedo, Rodrlgucs Machado, Pires R~bello, F r lix l:lacheco, 
Marinho de Andrade, Thornaz Hodriguns. Thornaz Accioly 
Thomaz Cavak::rnli, Osorio de Paiva, J osé Augusto, Juvenal 
.Lama.rLitle, Cunha Lima, O.sr:ar . :.::oa1·es, Octacil io de Al bu
que l'que, . Luiz Silveira, Roarii;ues Doria, Lconcio Galrão. 
Haul Alves, Muniz Sodré, Leão Velloso, Antonio Aguirre, 
Sampaio Corr<~a. Macedo Soare~, namiro Rraga, Vel'issimo de 
l\tello, José .'\lves, .José Gonçalves. Auguslo de Lima, .Matla 
Machado, füboiro Junqueira. Emilio Jardim, Americo Lopes, 
Senna Figueiredo, .Josú Bonifacio, Odilon de Andracie, Antero 
Botelho, Francisco Bressaue, Josi no de Al'aujo, Moreira 
Brandão, .Francisco Paoliello. Alaor Prala, Honorato Al ·>es, 
l\.[anoel Fulgencio, Ecti;ardo da Cunha, Mello Franc0, ~alie$ 
Junior, Carlos Garcia, Ferreira Braga, Alberto Sarmento, 
Marcolino Barreto, Prudente de Mora1's Filho, P r1 lm1üra Hip
per, José Lobo, Manoel Víllaboim. Ayres da Silv~, Olegario 
Pinto, Pereira Leite e João Pernetta (66) . 

O Sr. P.residente - Responderam á chamada 78 Srs. 
Srs. Deputados. . · · 

Não ha numero para se proseguir na votação. 
Parna-se á. mate.ria em discussão. 
Eencerrados, s~cesivamente, em 2• discussão os artí.~ 

gos 1° e 2º do projccto n. 31, de 1920, abrindo os credilos 
necessarios para o transporte, recepção e hospedagem do rei 
da Belgica e de rna real familia; ficando adiada a v Jlacão. 

O Sr. Presidente - Esgotada a ma teria em di&cussão, vou 
levnntar a sessão, designando para amanhã a s "t;uinte 

ORDE!-4 00 DIA 

Volação do projecto n. 31, de_ 1~20, abrindo os oredit~ 
neces:;arit'O:- para o lransporr0! _recepcu~ o h~spedagem do rei 
da fü•J:;'.rn e do i:;ua. x:eal fum1lta {2ª discusrno); 

votacüo do nrojcclo u . rns, de 1919, autorizando a cee .. 
são gratuita ao Estado de .Pernambuco de uma área de ter
reno para u, construci;,ão dos edifícios do ~he~ouro e . da Re
cebedoria <' Sladual; com parecer da Comm1ssao de lrm!lnç.as, 
contrario ao p1•ojeclo e a,pp1·ova.udq o ~~-~o 4o .Eµ- •. Pr~t.e 
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da Republica (vide projecto n. 250 B, de 1918) di~·cussão 
unica; 

2ª di.:-:cussão do projcct0 n. 56, de 1920, abrindo o ~re
dito suppleme.ntar de 50 :000$, para pagamento a of'ficiaes · ~ 
prai.:as quo se reformarem ou já reformados da Brigada Po
liciai e Corpo de Bombeiros; 

2ª discussão ào projecto IL 5i', de 1920, abrindo o cre
dito e~pecial <le L 889 :260$, para acquisicão de 'material fi"-o 
P. rodante, <lestinado (L linha fcrrea da Barra Bonita ' ! Rio do 
Peixe. · 

Levanta-se a sessão ás 111 horas e 45 1ninutos. 

38ª SESSÃO, EM 22 DE JUNHO DE 1920 

PRESlDENCIA. DO SR. BUENO J3RAND.:\o, PRESIDENT~ 

A's 13 horas proce<le--se 'á chama<la, a. _que l'espondem 
os SI."s. Bueno Brandão, Andrade Bezet-ra, Juvenal Lamar
tine, Annibal Toledo, OCtacilio de Albuquerque, Ephigenio 
de Salles, DoI"val Porto, Dionys10 ·Bentcs, Bent.o <le Miranda, 
AsTippino Azevedo. Armando Burlamaqui, Marinho de An
dra.ci<.\ Thomaz Rodrigues, Thomaz Accioly, Osorio d.e Paiva, 
Frederico. Borges, José Augusto, Oscar Soares, Simeão J,eal, 
Gonzaga .Maranhão, Austregesilo, Pedro r.on•êa. Turiano Cam
pe llo, Aristarcho Lopes, Luiz Silveira., João Ment!z-0s1 RodriguM 
D:0ria, Manoel Nobre, Elpidio de Mesquita, Leão Venoso, Anto
nio Aguir.re, Sampaio Corrêa, Paulo <le .Frontin, Mendes Tava
res, Vic~nte Piragibe, Buarque <le ~azare1.lh , · Ramiro Brag.a, 
Veríssimo <le Mello. :.\1auricio <te Laeerda, Jos.; Alves. At1gustu 
ue Lima; Ribeíro Junqueira, SiLveira Bruni, F11·andseo Valln
dares. Americo Lo.pes, Gomes Lima, Odilon <lo Andra<lt~, An
~ei·o Botelho, Francisco Bressauc, · Lamounier (fodof.r~o. Ma
treira Brandão, ·Francisco Paolie!lo, .fayme Gomes, .Qamíllo 
Prntcs, Manoel Fulgencío, Edgardo da Cunha, Carlôv Garcia. 
Yerr-t)ira .Braga, Cincínat.o Braga, Ma.rcolino Barreto, Pru
donte de Moraes Filho, .Tosl'• Lobo, Pedro Cosi a. Carlol' de 
Campos. Arnoipho Azevedo, Ayres da Silva. ()Jegario Pinto. 
I.uiz Xnvi!'r, .Toão Pm·nr>Ua. 'Eugcnio ~HH!er. Evarisf.o Ama
ral. Oct.avio llocha. Domingos l\1.ascar~oh:i::-, Barbosa C'r0n~.al

. v1::;;, .loaquim Osotio " Cnrl11~ .\lm\'.imilinno (76) . 
:\br(• - so a ~HSl!lli.o. 

. O Sr . Juvenal Lamartine (2• Secr1:1.m+J) procede á lei-

.f.ura da neta da s~são antecedente, a. qual é! ~em ohservac;.ões, 
approvada. 

' 
., Sr. Presidente - Passa-•,e :'1 :eH.ur11 do cxp.<'diente •. 
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O Sr. Andrade Bezerra (1" $t?.':,.,.P.iad<i) procede á leitura. 
dn seguinte 

EXPEDIENTE 

Offíc:io do 1 º Secretario do Senado, ele 21 do corre-nte, 
rommunic:mdo que aquella Casa do -Congresso Nacional ado
ptou e nesta data enviou á sancção a proposição -.:lesta Ca
inara,. abrindo <:rs creditos d~ 31 :9U$27 I. para pagamento aos 
bcrdeiros do Dr .• João ·Barbalho Uchôa Gavalcanti, ex-ministro 
do Supremo Tribunal Federal p, o díl 37 :720$ para pagamento 
nos func.ci onarios d0 Tr ibu-nal de Contas. - Inteirada. 

Rc!m~$entação dos funccionario~ adrninbtrat.ivos e p1·c
paradores da Faculdade do Medicina da Bahia, pedindo as 
vantagens da lei vígent". do ensino. - A's Commissões de In
.~t.rneção Publica e de Finanças . 

. }"}' lido e fica sobro a mesa, até ultrrior deliberação, um 
JH'O,Jccto do S1·. Mendes Tavares. • 

O Sr. Presidente - Está finda. a lnitura do e:x:podiente. 

. O Sr. Evaríst.o do Amaral - Sr. P~esidenLe, sou signata-
no, por <leferenc1a dos illustrcs collegas que a. elabotaram, 
de uma declaração apresentada á Mesa saxt~ .• feira, quando 
osperavamos terminasse n votação do project.o de lei que 
!'cgula a entrada e expulsão de estrangeiros na Republica, ou 
c1uc eonstitue um destes ultimas tantos codit;os do eg-oi~mo, 
ou <le Caim, como elevem ser chamadas essas leis e regula
mentos que suppt'imem liberdades· e condições naturaes da 
,·onfraterniza1;ão no planeta. 

Devo dizer,~ Sr. P1·cside.nte, que em 1917 ou 19t8 este 
proJeclo ia passando, nm primoira discussão. silenciosamente, 
sob o pouco ouvido pregão de 4'.J)rojccto numero tanto:.. Sur
prehendido n admirado, ocuupei a tribuna para pedít' a sua 
imme<liata rejeicão, t! impugnei-o como me foi possível. Ao 
menos como uma pl'evenç.ão ou um brado de alarma, ·~sta 
iniciativa poderia Msigna1ar o dardo que cruzava a rumo 
do alvo "de Jibcrdndes e garantias expressamente abrigadas 
sob o qun resta da couraca do regímen da Constituição da 
Rt"publicn. 

O desautorizado impulso que a occasião determinou to
mou vulto, cntretnnt.o, em seguida. desde Jogo, e movimen
tou-se pela apresentaéão do elevados valore~. de alto quilate 
e temper·a, personjfjcados por oulros colle~as e outros com
pnnheiros da bancada rio~randrmso que desdobraram e e.s
tondl'.lram o debate, demonstrando o erro gnve.. que ae ia 
praticar eom uma tal legislair;.ii.u. _ · 

Si não foi conseguido modificar o conhecido resultado 
final, o do maior numero nas vnta(;õt>s, com certeza aq im
pugnações reconduzíram ao ideario politico, sent.imen-
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tal e nacional i dos dias em que a Constiluicão da Repu
blica lançava os fundamcnt.os sobi·e que edificava o novo re
gimen, creando e estabelecendo us liberdades cstaveis, defi
nitivas, as liberdades todas para mui~ amplos e livr ps des
tinos abrangendc o desenvolvimento da sociedade brasileira: 
internamente, no seu progresso malet'inl, inlclk.ctual e mo
ral, sem restric~'.ões; externamente; na~ illimit~das relacões 
de mufua.. interpenetração. de adaptação reciproca com · os 
povos do .mundo. . 

Reconduziram, digo eu, o animo e o espírito da nacio
nalidade do declive da decad1mcia reaccionaria de hoje á 
época da formação constilucional. Apoio este pensamento na 
observa;}ão do que, da fileira, t enho presenciado e sentido ou
trora e hoje, sob os mesmos principios que orientaram A ori
entam as palavras. os factos e o voto dos. republicanos do 
füo Grande. 

Coincide, agora. como antes, essa orientação que, na 
mPmoravel assemhléa de 91, levou a bancada do Rio Grande 
a irnpndir a primeira tr:ntativa dfl npu1são de rrli~iooos, 
mantendo a tn?"'a l:lra»ileira livre ao · aocessc e viver de toda 
a gP.nt.P. do mundo. 

E,.a, na reali<la<fo, e!l~e o mesmo espírito que. na Con
stitui·ntc>, evifou o banimento das corpora.<'ões religiosas e 
que. dPpois. foz com que não fosse impedido o desembarque 
anui (lni;" .p:ldre.:: pnrl\1ttl11•zes e tàmhr.m dos francezA8 de 
cu ;!\s mãos: o govPrno da Fran'ca r0tirava a P.:'l:pl<'r':'l.<'~n e prti
pr;P.dade d(> '1'11ltuoi::ng bens; era, na · realidade, essa 
JrlP~ma af.fitn(ie de ·COTifrl'l l. ~rnidadP. republicana. de amór "ás 
libPrriJldPs effPctivaq e le!!itimns, inseparaveis do regimen e 
incP.paraveis do vivPr nafnral n~:c; RMit>.da<les hnmal;laS. crne 
mniR uma vez ditara a noi:;sa conducta e o nosso reflectido 
e~forco. 

~pnhnrP.s, . lo<las P.~:c;n$; mecHrl-:"t~. t.nnai: PC"l1-lS ho!'ltilirfades 
e IPg"il'll~rÕi:>!'l qnP. frrmi::formam o destino do homem. cada vez 
mJli:c; so~ial. ~ivili··adn e Cllltc, em um estado p~rmanente de 
def Psa e aggre~:c;iío aol' outros homens, immólam a convi
vencia no e.goismo. dnr:i nuCÕP.S ::tos individuos. Tudo isso 
t; 11hc;nrdo. Indo isso rebn ixa n condirão humana e sàcrifica 
a v>i<ll\ r.omo ella é . Es:c;nc; cousas só rnm a cmerrn ' o:c; pniies 
Pro ~11r>rrn ~ómente e mnito brandamente adoptaram durante 
o rnnr!il'fO C'nmo mf'di<lns prl'<'.rtncion:rni;. ma» rme ultima
m"nf!' f.Mm :c;jdn df'ro~dns 011. no menog, att.enuadas em gran
do pnrt.e. como ~o Ví'rificou logo na Ar~enlinn com os passa
portes e como .iá occorrcu nos E $t.u<los Unidos onde estüo re
vogadas as leis docref.ndas por mot.ivo ria conflaJ{racão. 

Pcis bP.m, aqui, o (Jne vemos é como que se vae obe
dcccmlo ninda ás inspirn•:.ões da guorra. que é de guerra. 
o nrnbicnf.~ nar.ional; f', rinerondo .combat0r se.ia o que f01~, 
na falta cl~ inimiJ.rOs e::d.oroos, tratamos de gurrrc.ar a n-6s 
rnAsmoi:., em nosl'!n ovohwíío. cm · no~sn nr,t.ivida.dc. Quer pri
vada. 011m· rr.onnm ir.n.. · poli 1 icn. PI e . Mais fr.liz~l'I O!') un~maes 
m;sisUclos po1· cspcciaes associuc;ücs de vrolccr; ão do que O!:; 
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indivíduos <la espr.cie humana submctfidos a rigores e a ex
pulsões, a medicinas de haraço e cutelo, a obrigatoriedades 
que o d~gradam. . 

Indubitavelmenlc, foi essa atmosphera que se creára do 
grande conf1icto que deu lngar á ·~prf'8Pnta~ão, em 1916, do 
projecto egoista, odio~o, quasi fratricida . .. 

o Sn. JOAQUIM Osomo E OUTROS Sns. DEPUTADOS ;.....: 
Apoiado. 

o SR. EVARTS'1'0 DO A.MAML .- ••• cuja votação ficou ha 
dous dias ccncluida . . 

Durante quatro annos, aqui esteve, ora em : repouso ·nas 
Commissões, m·a em poder dos relatores, o .PrOjecto que recebe 
os viajantes de outros paizes cem todos os embaraços, até a. 
amea~~a de .. expulsão, e que, afinal, ahi está feit0i 
obra consummuda. Depois da paz, esse - on ne passe 
pas l - contrasta com circumst.ancias notaveis, como 
essa da proxima chegada de Alberto I , o glorioso 
rei popular, que pelejou em prol da liberdade dos pcvos e 
pelas soluções de paz e ccnfraternidade pnctuadas na Confe
rencfa de Vcrsailles, cujo intuito, com o estabelecer a Sociedade 
das Nacões, nã.o é outro sinão acabar com as restricções odio
sas. -0 que importa na. repulsa de processo3 barbarizados eomo 
esse de se trancar, cada paiz, dentro dos seus limites. pro
hibindo a entra.da de e.ida.dãos de O\ltras pat,rias, dos mutila
dos da guêrra, das legiões dos humildes, dos pobres, dos 
trabalhadores, que atravessam os mares ern demanda de uma 
terra onde pensam que c-xiste a liberdade de trabalhar e de 
viver. . 

· Contra isto é qne invariav.etmente temos agido e votado, 
os elo Ri.o Grande. Desde a Constituinte. repito. Depois, . quan.,. 
do .das bandas de S. Paulo surgiu o primeiro projecto de lei 
de expulsão, foi o Deputa.do pelo Rio Grande do Sul, o ines~ 
quecivel e inncnfundivel Germano Hasslocker, já na Commis~ 
são do Const.ituicão e Justica, já oo plenario, que vibrava. im
pugnando o projecto. 

· E assim, todas e!ilsas medidas desconfraternaes tiveroam 
somprc os nossos embargos. que reflectem . costumes. pro
ces3os. s"nl.imentos e razã.o republicana.. 

São justamente os deE:protegidos, são os que demandam 
trabalho os alvejados pelos dispositivos da lei que t>as
sou, porque, aos outros (e sabemos bem que a sociedade está 
assim formada). nqui ou acolá, nado. succ..:de. Estes viril.o sem 
quo dclles pretores e pretorianos se impressionem ou co
gitem. Os outrcs, os que Vf!flm de lá onde o trabalho pór
ventura falta ~ faltam os viveres, o vestuario, a morada, es~ 
tes, Sr. Pros idenfo, serão os chegadicos aos nossos portos na:. 
cionaes; depois de chair-à-càno1i, na guerra, serão, aqui, 
anima 11ilis para os canones dos taos rGgul3.mentos policiaes e 
sanita.rics, dado que ~s~a )P.i po~s t'l ter exequibilidade, o que, 
aliás, nfío i':ér:'i po~l'íwl. Terrmo~. entãQ, ~om<J temos tido e 
eu tenho pt·csenciado no porto desta C:ipHal mais ou menos 
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uqueua situação interessan lc que Léon DaudeL nos cont.a, 
4uando o Conrrier, navio que· desnorLcara nos mares, fundeou 
no porto da JJorticolia. A seu bordo veiu a lancha negra has
teando a bandeira dos morticolas: e desenho ,~rn branco de uma 
caveira humana sobre larga faixa negra. E chegados os ttípo
lantcs da embarcação negra .a bordo do navio arribado. P. Sá de 
!erro ao fundo do mar, disse o director da Saude Publica do 
novo porto dos mort.icolas ao commandante Sanot. do 
e o ltrrie.r. 

«Somos os enviados sanitarios da !\c!orticolia, onde o com
mandante do vosso · navio vos levou a largar ferro. Tendes á 
vossa fr~nte o proprio prosidentê de todas as commissões -con
sultivas de hygiene e de preservação antiseptica; o Dr. Cru
danet, secretario d~ oito academias officiacs, membro da ca
mara alfa e da baixa, da Reparticão de Saude, em terra, no mar 
<! hc ar: especialista e.m varias medicinas, como de olhos, na
l'izes, ouvidos, línguas, p~s. dentes. _além de generalista clinico 
no que respeita ao conjuncto dessas especialidades. Eu e os 
meus ajudantes temos o encargo. de proceder ;'i formalidade da 
qnarentena, examinando os vo~sos homens n a embar.cação, 
cumprindo, emfim, o nossc· drwer stricto de inqniric;ão e re
quisição sanitarias, segundo determinam os regulamentos 6, 
24, ·16, 68, 232, 7f3, 91a5. 2.629 do Codigo dcs Morticolas, de 
que, ha dous annos. publiquei uma nova: edição port~til.l) 

Sr. Presictflnte, o que nos r.onta Léon Daudet, o autor 
deste livro, Os morticolas, das torturas por Que passou todo o 
pessoal de bordo do Coitrrie1•, não differc muito do que já so-. 
ffrêram aqui, já não os passageiros prócedentes de outros .ma
t•es, mas <ls proprios vindos de portos nacionaes, sãos, e de tal 
modo que já certa vez o Pai:! l'evelou que a Saude· Publica es
tava fazendo ~ indesejavP.l - o porto do Rio de Janeiro, ape
zar do que cs ·nossos sentimentos, antecedents, costumes, in
clinai;.õcs e aspirações são totalmente adversos a este íniquo 
sysf.cma de malhas que sob n denominação do codiqo, re(Ju
lamr:nto, deprime e nvilta á liberdade individual na Republica, 
nossa patl'ia. onde1 desla B d~ outras fürmas, ·a. chamada demo
c-racia vac degenerando i:m aristocracia, cm c'la.ss.es, em vexa ... 
mcs, e nc-ridiculn (ltle dc~lr6e a forca moral da autoridade quP 
<>xcc.uta leis vexatu!'ías. · 

Este livro t5 c:urioso ,; valeu. como critica, cm Franca 
<t~asi qu<' a abolicão das quarentrmas· nattucllc tempo. E' o 
livro dn l..eon Dnudr.t. humL,risla e cstylisLa de recursos, que 
revoluci.Jnou a propria Academia de Medicina, inspiradora. d~ 
medida~ c~omo ~"!'tas qur. üqui vamos dP.cretar com o novo 
f'..odigo, o qual, 1wns0. cl'ea mais de mil empregos privilegiados 
por isso que só podem excrccl-os os uuo possuirem o di-
ploma offícial. · · 

Sr. PJ'csidentc\ o meu int.uito, occupando a tribuna com 
este confuso discurso, (não apoiado.~), p_rim1dro a qu 1J mn 
avonturo ~r~rn o animo dn nulas 1•sel'lvt.us. l~ d" frisar. cnrno 
;;impi<:'~ notfr i:t ao ~"nado. an ciual ' ''\e f'uhi1· <~stn. IC'i, <tne Lia 



Chara dos Oepltados • lm(l'"esso em 22/00/2015 14:52 . Página 6 de 32 

SESS.~0 EM 22 DE JUNHO DE i~O !S31 

não pa·;;sou nesta Camo.ra. nem se trânsformou em tal, se
;:undo os requisito:,; rr'gimentaes inclispensaveis. Passou aqui 
"m ::1" dii:;cu:;~ãn, ('nm .i:z Deputados prese'nte~. no r)rimdro dia. 
e, no oulro <lia, ".:om ü:fi. Em nenhuma das vezes teve para a. 
s\.1a approvac~ão o numc•ro T'\~gimental préacripto. 

Tem', portanto, esta falho, organica. · 
Sr. P1.·esidente, ant.c~ de · proseguir neste assumpto devo 

dízf:'r <]Uc a Hespanha, pafa quo não esteve na guerra. e que, 
:w · eontrario, avultados proveitos rMolheu rla guerra; qun 
viveu cheia de lr<1balho, clP actividàcle, óe grandes lucros, mas 
qne não . pôde deixar d<' 'I'l;colhf.'r os quinhões qun o rubro 
manto da gne1·ra gesqobrara peia:.: patria;i e qtm eram as rt~
voltas, mais ou menos disseminada!; no mundo. e.onlra seculos 
e ~cculos do predominio de privilegias e injustiças; a Hespa
nha tambem foi sacudida e $0ffrcu convulsõe:: ·maiores talvez 
do que si Livesse entra<lo na. guerra. E ;iind::i. está soffrendo: . 
a guerra social civil a está devastando. . 

E~tudando · este. phenomeno, um sociologo u pensador 
hespanhol, Miguel de Unamuno, obse1"\·ou que, evidentemente, 
quer no~ paizcs sem guerra, quer nos da guerra, governante~. 
parlamentos e ti·ibunaes, isto ó, os espiritos mais devados, ma1s 
capazes, estão padecendo de uma doença mental que inverte . 
os t.ermoe da ·f!ol ucão, quando por toda a parte, sendo a. o~dem 
social perturbada, os governos . voltam-se ·contra a hber
dade em geral, de modo que comprimem ainda mais os pode
rosos e naturaes movimP-ntos de explosão e revolta. e os con-

·. :fictos so ·$uccedem na Hespanha, .como em toda a parle onde 
lutam pela sobrevivencia de grandes erros, alguns dos quaes 
~ntecederam a propria Revolu~ão Francezà de 1789, e que pre

. tlisam ser radicalmente Hxpurgados pela civilisação que re
. quer os indivíduos na plenitude do uso e goso das condições 
naturaC1s aa vida. . . 

Na Argentina ' houve a «semana sangrenta>.. provenient~ 
das greves operarias. e a.gricola::. A' no ite, sob a geada, o frin 
e a chuva, morriam nas estações <lc estrada de ferro traba- . 
lhadoras e:xpatr.iados. ·E na Argentina, Sr. Presidcnto, ado
ptaram ... sc símplos medidas policiaes, mas nenhuma lei espe
cial para indP.s<'iaveis. O quo aqui na Camara, o anno passado, 
se procm·ou fazer· passar corno lei novu, regulando a 1mtrada 
<ié estrangeiros na Argentina, foi a lei velha Argentina, de 
26 do abril de 1906, de immígração, com poucaa modificaçõBs 
quanto á entrada de colonos. 

. .Todas cs~as circum~~ancil!-s determinaram a adaptar 
medidas espec1aes para os imrmgrante::i conlractados. 

A lei nossa. a lei votada pela Camara, nestes dous ultímos 
dia!ôr dn sessão, sem o numero ne.ci::s::iario para dar á votação · o 
caractei' legal, não exprime, não revela ·<1i{tu~r um pemcam,~nto 
ou desejo dn população brasileira. · 

Não obstante a lei; aqui passou. Si, como lei, for con
Biderada tal mml daqu i saiu. sér(t mais um c.ogumelo b1·otadc 
da in,Hft'crenca. uma lei do caMaco, IC'i qu.;, não cleF!pNtoi;. 
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nenhurnà syrnpathia e l'fU'.!. brm.ao contrariô. provocou Oppô• 
sição, provocar:í mais rc:clamações. . 

Uma Republica dividida em classes, legislando para clas
ses e em ci5pecie para cada clas~e desde a doulL>ral á ana.lfa
beta, instituindo como que a. antiga esr.al.a cl1ineza dos 32 
graus df' mandarins, de!'íde Manguinhos aos de bordo e do 
porto; e mais artes rcgulamentarf"S deste grande estylo ,Ph~
raonico, não é esta Republica onde preval~ce a Const1t~1-
ção que ec:;lahcleêeu a igualdade. de ·ctircit.os, e não a d1s-
Unct;ão de <:·lasses, nem o predomínio d'e privilegios . quaes

·quer. Não prostamo,3 serviço algum aos operarios, dando-lhes 
a p1·otPccão de !ois 0$p?.ciaos, ferindo- os na dignidade do · tra
balt)o, QUP. não prêcisa de profecção. 

O que falta ao opera rio falta a todas as mais classes: é 
a independ.emcia economioo, que os brasileiros só podem 
conquistar com a. abolioão dos privilegios que incidem sobre 
as CQndiçõe.s es~enciaes do trabalho ou condições cssen~iaes 
do viver. (Apoiados.) 

Emquanto Go,verno e :Parlamento concederem privilegios 
espociaes para emprezas indusf.riaes e mereantis, em regra· 
est.rang-ciras e ::mnancim:a!'i, quP. monopolizam -Os agentes cori.
dícionaes da vida e do trahalho, é claro que a vida se tor..:. 
nará tanto mais diffkil, mais cara e mais escra.visada, quanto 
maiores luc·rQs derem aos que exploram esses privilegias e 
concessões de Governos e Parlamentos, que só poderão mino
rar- a situação social. não oom leis n.f!m com decretos, ma.s 
damd'O a(; possibilidades de trri.bnlho fa<'ilítando a vida, li
bc>rt.ando-a do casti~o dos irnpo~tos da fome ou de consumo; 
do imposto proteecionista que t'i o corri>ctor das carestia~ e .' 
OllP faz com rnrn os mnnos homMls cnrlrruec:,am, não pelo tra
halho. ma~ p,ela tarifa officíal, 11or força dP, lei, explor3:ndo o 
trnhnlho elos mais homf'ns . Eis, Sr. Prí!sidente, a grarnde 
inin:::ti<:::t. <1ne i;;ó se extinguirá (luando tiVf~rmos ·eliminado o 
l'lriviJegio prolcccioni~f.n OH O r,rimA dns alfandf'gflS, e Orga .... 
nisado a nnt.ul'nl dislribn i(:.ão dn riquer.a mediana condi
i.;.ão de df'ixnr 1 ivre a(l f.t'nbnlhaclnr nn.cional ou cstran:g'eiro, 
lws~o ou d'além mar, o prodncto integro do seu trabalho. 

Com r.~sns leis d A cln~s<?s, com . css~s coci'igos que pertur
hnrn a lih~rdndf! geral t~ ami>acnm a tranquilidade do tnba
l'hnrtn-r. os s011 !'l movim<mt.o!'l, dr> Lrnnsnorte!'.l. do locomoQü.o, as
fi.im r.nmo n iniciativ~· de lralmlho. cultivaremos, não esperan
r•.as. mn~ drsillusõcs; não e ou for to. nem urntt medin.nia côn
tcnt.c r. li\'rn. mas Hmu sociccladr. cada dia mais empobreci<,la. 
e por isso mesmo mais cs~ravisadia:. 

Braços á'ma~rados perante os donos dr. privilegíos e con
''l'S!'! i3C!': que :ir,ambarcam ns fontes :nnt.uracs d'o trabarho Mm
mmn e dn. viclR, r.asf.igndo com impostos vara poder morar. 
vrs!.ir o comer: corpo cscrnvisndo nos rr.gulamcnt.os de me
dicina, phurmacia e ~ um enxame de obrigatoriedades insup-
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portav('is €' que repugnam á propria .oondii;ão social humana, 
o individuo, nesta capilal, to1ma-se antes de tudo, - um 
pobre diabo !· 

O recente regulamernto dia Saude Publica o demonstra. 
' Ainda bon'tc~m o Centro dos Estudantes de Odontologia fez 

publicar sua reclamação, baseada nos fundamentos moraes, 
traduzidos pela hE'!lleza da phrase à.e OlaiVo Bilac que dizia: 
~á não ha aristocracia. na terra, nem de sangue, nem do 
espírito, nem de profissão; t.odas as profissões se confunde~ 
irmanadas Pm um só dever que é 0 dever de ser. util.~. 

São estes 'quo reclfmam Mntra a audaciosa dictadura do 
diploma rrivilegiado. do oflicialismo medicador, assober
bando o Codigo Civil é declarando tributarias as artes tam
b'rm ofiici11lm~nt.P. diplom~da~ rlP. pharmacia e odontologia. 
Esse criterio legislativo para o Rio de Janeiro, haurido no si
milar <!e Nova York,, Washington, Londres, e no regulamento 
de 1904, como disse o Dr. Carlos Chagas, talvez que actual
mente não mais !:'e adapta.:;se áqurllas mesmas cidades que 
inspiraram. para. hoje., o padrão de i90lt, até iigora inexequivel. 

E' evidente a obcessão, ne!'ite assumpto, quando se presta. 
attenção 'a que a materia legislativa que joga com di reitos, 
garantias. viver. casa e C·orpo dos habitantes do paiz1 foi unica- · 
mente suhordinada ao criterio medico . profissional, preso 
á considerai.-ão do orivilr~io de diplomas officiaes aca
~.emicos ~ . A isto ·p·cdemos chamar mal de Manguinhos, c.om 
este prP.cedente, cu.ia ·menção não deixa de vir a proposHo, ~ 
me.nos P,.a.ra recreio littC'rario, espiritual e descriptivo do que 
sejai a sabia « Víánem. scümtificr.i no Rio Pa1'aná e a Assun-
ci61t., com volta nnr B1ienos ·.-1.ircs, MontP.videu e Rio Gra71ile, 
pelos Drs. Adolpho Ltttz, H. C. de So11za A rau •. io e T. da 
Fonseca, de janeiro até março de 19/S. Com reprodttcçõcs de1 · 
'fJhotogrn:.phica tomadas pelos Drs . Araujo e 'Fonseca. Tudo 
con~f.a d~ste b.onit.o tomo . decimo das «M~orias do Instituto 
Oswaldo Cruz~,magmificamonte impresso, com texto em fran ... 
cez, inglez e· portuguez. Ao portu,rucz faltol.l o polimento es .. 
colar primari0 da arto grammaticnl . Ali:í~. talvez, como uma 
minucia .que escapou á provisão c1'o espírito da viagem. /\. 
revista comecBi por apresPntnr á sciencia as impressõesi e 
notas dos diarios da viagem dos Drs. Souza Araujo e Lutz . · 
N'ã{) cabem nesta ,iá fat.fgante palN1tra mais do que 1pequenas 
amostras da vervc ou da vis eslylistica· desoript.íva das nar-. 
raoões dos viajantes, nas quacs. aliú.s, muito pouco, cm regra~ 
co~fiam os. leitoros, salvo qun;ndo, COJ.!lO nest.o oaso os 
narradores são sabios scientistas que figurllJill om livro t.ri
ling11.10 (apenas Mntadas as lniguas vivas ):. 

O in~t.ituto public.a sua revista: insere, nnturalmonlo, 
para amr.nizar os duros textos scientificos, as hy1pres~~es dl~ 
viagens, descrevendo-as ao alcance dos menos mstru1dos. 
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Alguns Íopicos são bem interessantes. Aqui tem.os um: 
eO dia amanheceu bonito como aqueHe· de hontem (que 

todavia. mais tarde se tornou chuvoso) . A's to horas embar
cámos no vapor Rio-Brilhante. para atravessar o Paraná e 
subir o rio Pardo, afim de fazer uma· caçada <le anta. No rio 
Párdo ·vimos muitos passaros como jabirús, garças, marré
cas, biguás, socósintios, martin-peseador e tucanos. Saltamos 
na margmn direita, onde colhemos varias ;pilantas interessan
tes e alguns insoctos. Os eães, depois de muita <lemora, 
trouxeram urna anta que foi morta 1perto do vapor. Pegou-se 
tamhem um pacú grande, tres dourados. dos quaes um bem 
grande, um piau e algnns peixes menores que serviram para 
ü1ca. (Risos.) ~ ; 

O exame parasitolo:gico da anta que era femea nova, deu 
muitos carrapat.os e um aesophagostomum, tambem muito 
abundante, não se encontrando outro V<'rmc. Conservamos 
os ciliados tio coeco. ;\o dourado o no ;piiau encontrou-se o 
D. obesum ,.e em uma garça branca, uma taenia exsematcdes. 
Observou-se que a L. lcpidota procurava a anta morta, de 
preferencia ás pessoas que estavam em redor.» . . . . . .. . . . . . . . .. . . . .. . . .. . . . . . . .. . ... ~ . . . . . . . . . . .. . .... 

«Passamos a noite no hotel. De manhã apanhou-se nu
merosos euUcoides com escudo estriUid'ú de claro. l'.?a:amin,ou
se 1'arios doentes entre estes um de mal ·de engasgo, que era 
eozinhciro a bO'rdo do Paraná. Este vavor pertence á Com
panhia de Viação S . Paulo-Malto Grosso, que no ;porto de 
!Ybiricá, faz ·o transporte das boiadas de uma margem do 
Paraná para óulra, Faz tatnbem a navegação <lo rio Pardo 
e outro rio do Matt.o Grosso mais ao sul. A mesma compa
nhia é dona do terreno, das casas ( ca. de 20), de officinas 
de uma pharmacia, do total de extensos pastos onde o gado 
pódc descancar da ·viagem.~ . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... ...... . 

Amanhã era frescn e o cem nublado. Dentro da caf;a ap
parcN:iram algumas 1nansonias quo não tinham sugado. A' 
t.arde, quando se · quiz sahir, veiu uma i'orte pancada de 
~huva que durou bast.antc tPmpo, . · · 
.. ... • • • ~ • ti • • • ~ • • .. • • • • . . . . . . . . . ' .... ' . . ...... . 

DP- manhã.- não se f Pz nada. sinfio esperar por um vapor 
que não chL~gou .» (!liso.) · 

Nüstc~ gosto, suecedem-se paginas e paginas das «Memo
rias .do Instituto Oswald!J Cruz:ri, em que o Dr. Souza Arau,io. 
mn.nifrsta os t:ieus desagrados ús cousas do Rio Grande do 
Sul e ;pontifica, tanto UCl~rca dos culicoidés, como das finan-
ças, administração e serviços. . 

A css~ relat.orio, do Dr. Araujo, o dircr-tor da Baude 
J>ubli.ca. dn J<;stado, que Lambem é medico. off sreceu contra.
dieta. O Dr. Ricardo Machado, chefe <lo serviço de hy
giene do Estado, ::i.lto funccionario do Rio Grande,· não pre
('nche as suas funcçüe::.;, não joga com a sua ·competencia 
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.funcc~onal apenas subordinado ao r,riterio profissional, maf:.: 

.ao do serviço e h~m publieo, principalmente. 
Ka rcvisla eh~ l\languinhos, além da parte L'ccrealiva, !la 

€SSa outra que trata do s<'rviç.'o de ll;ygieno do Rio Grande 
(io Sul, á qual seja-me licito oppor. ao menos, .como publi
cação no Dim·io do Cona·~·esso Nacional, a replica do tlirector 
ua Saudr. .Publiea do Estado. o Dr .. nieardo Machado que em 
~eguida let•ei. · 1 

. As c:i:MemoriaS» do Instituto Os~valdo Cruz apresentam na 
circumst.ancia de Circ'Ular no paiz e fóra, o motivo para a 
<levida impugnacão ao que lá refere o Dr. Araujo. 

Este instituto é um paiz. á parte~ tem uma popula.ç·ão fü1 
87 individuas, cuja Hsta civil imporLa cm 673 conto~. além 
dos extraordinarios. · 

Ainda ha poucos dias lhe foram consignados rrlais uO 
contos pn.ru escripturacão e outras despezas, oomquanto ··o~ 
seus servi\~os jú estejam providos pecuniariamerite · pelas 
verbas da tabeUa. desde escripLurarios até telefonistas .. 

Apenas não se sabe quanto . r-ustou ao paiz de Mangui
uhos, residente· no Thesouro Nacional, a viagem de recreio. 
t! car;.adas soicntificas e sábias aos culico"ieles, piaus, antas, 
pacús e visitas. aos cayuás, aos panoramas dos saltos do 
Guayra, etc . . 

Passo agora a ler ·a contestação: 

~QUESTÕES DE HYGIEN J:~ 

Segundo o noticiario do Paiz, de S. · de março, o Dr. - l:l. 
~'\raujo. em ent.rcvisla, adeantou. que· em seu relalorio solbre 
os servicõs de prophylaxia no sul da Republica, diz que a ter
rível ameaça da 1peste bubonica paira permanentemente sobre 

·todos, uma vez que .,della existem fócos antigos no Rio Grande. 
<lo Sul. com tendencias' a augmentar. 

Não póde ser mais injusto o conceito. O Rio Grande 
r~ão transmittiu ainda a. 1peste a .Estado ou paiz vizinho; ao 
contrario d·isso, tem 1·ecebido a peste pela sua barra e por 
suas fronteiras. Ahi estão os factos passados desde a entra.da 
do primeiro caso em Porto Alegre, vindo em um dta~. 

Actualmente, a rnolestia brotou em tres pontos diffei·cn
tes da fronteira: Marcellino Ramos, Urllg:Uayana e I~ivra-
mento. · 

Cabe, pois, no Rio (::-t'amlc o <lireito de queixar-se por 
lhe haverem mandado recenLement(~ a molestia por diffe
.l'entos .por~as; no emtanto, o l'fllatol'io vae queixar-se do Rio 
Grande, fóco antigo com tendencias a dugm,enta.r. · 
. O Dz:. Araujo é o mesmo que D~blicou na RE:!vista do 
~\Ianguinhos, no nnno ·passado. nota da viagem que fez pelo 
sul do p,aiz e republicas vizinhas .. Tá héssa publicação o Rio 
Grand~ ó tratado com forte má. vontade; não é, pois,· de 
<tdmirar que no novo relatorio !$Urjam considerações menos 

' justas., · 
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Emguanto, porém, não nos chegam ao conhe~ímento os 
dados agora relatados cm desabono. do Estado, vamos resta
belecer algumas verdades que não se ajustam com a putJli
cai;.ão feita nas memorias de Manguinhos. 

O putbl'icista andou em ra:pida viagem de observacão pelo 
l)araguay, pelas republicas do Prata, Rio Grande, Santa Ca
tharina e Paraná, e expoz as suas notas de excursionista. 
nas Memorias do Instituto de Manguinhos. 

Por essas notas vê-se que na Argentina elle classificou 
mosquitos, visitou hospitaes, suggeriu a sabios collegas do
sagens d-e vaccinas, viu duas dezenas e tantos de leprosos, 
(' ouviu de. um professor que a peste nunca mais deixara 
Buenos Aires desde 1S:99, quando ahi fizera apparição. 

O excursionista teve boa impressão de tudo quanto viu 
e ouviu; e, note-se bem: não fez a menor critica a respeito 
da persistencia da peste em cidade çl.e tão alto valor, sob 
qualquer ponto que se a considere, inclusive o da orientação 
em materia de. salubridade publica. Em Montevidé..o teve en
tbusiasmos pelo que viu. 

Andou bem humorado pelo Prata. 
Ao transportar a barra do Rio Grande, porém, o viajante 

entornou o vaso <la nequicia sobre as aguas, as terras ·e· os 
homens. 

Não o impressionaram na cidade do Rio G~ande a ma
gnificencia do porto artificial ou o esforco financeiro para 
as obras de saneamento munidpaes; foi o revolvimento· de 
terru.s para esses serviços, que julgou digno. de mençao. 

O estado sanitario da cidade desagradou-lhe e, nos seis dias 
em que ahi esteve pôde affirmar que o grande mal do povo 

rJ n unkylostomiase, e que, ás vezes, ha casos raros de iinpa
ludismo. De relance reconheceu a· : lepra em uma doente no 
hospital, internada havia sete annos, e que ainda não sabiam 
o que tinha. . 

No cáes da cidade, vendo passar um carregador, estabe
ler.eu, argut.o, a diagnore de morphéa, e examinou 9s cinco 
enfermos dessa molestia que frequent.avam .o consultorio de 
um clinico local ... e con:Muiu: «como se v~. em poucos diá8, 
r!!(Jistrdmos sete casos de lepra na cidade do Rio Gra~e e pa
rece ser muito maior o nu mero.:r.. 

Nrcessariamente, o excursionista.· tinha pressa em con .. 
eluir. ou lhe faltou o socego para raciocinar. · 

· Si, porém, lho fica assistindo o direito de invocar a prio-
1·idnde na diagnose concernente a essa enferma, outro tanto 
não poderá fazer quanto ao processo de generalizacão, já ado
ptado ele ha. muito por aque!le jngl~z que, de chegada a Pa
ris, rPparando que a creada do hotel era loura, apressou-se 
de e!i=r.rever á familia, dizendo= aqui toda~ as mulheres são 
louras. 

0 r.xnlrsionista visitou Bagé e depcris Pelotas, onde to
mou umn nota, a qual teve a infelicidade de publica.r :. -. • 
morndia de um leproso. 
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Juntou á molestia physica desse desventurado o amar
got· da publicidade do seu mal. 

Finalmente, chegou á cavital rio-grandense na manhã de 
28 de março, em plena semana santa. _, 

Aqui principiou m; SCUf3 trabalhos em um primeiro de 
abril: achou máns o calçamento, a limpeza publica, e os mer
cados e a c;ua do Guahyba. 

Mas achou m.clhor a agua da ~Porto-Alegrense> . 
Na falta de expressões com que traduzisse o desejn irre

plegível de dizer mal de tudo, escreveu: a aaua do Guah:yba 
é reconhecida contaminada e deve ser a principal culpada da 
endemicidade das j'ebres typhoides, etc .. ~ a f eb're t11ptwide 
tomem nestes ultim.os tempos urna {]1'ande expressão. e o nu
me1·0 de casos re(fistrados nos primeiros mezes do anno in
dfrm.1a um verdadeiro .su:rto epüiemico. 

Registrados, onde ? Nenhum dado estatistico pediu á re-
partição encarregada desse serviço. . 

E' uma inverdade que a agua do Guahyba deve ser o 
principa.l vehiculador da febre typhoide. A priori já se vê, 
claramente isso; primeiro, porque antes da utilização da agua. 
do Guahyba já a febre typhoide, sob a fórma de pequenas 
epidemias de verão, . fazia victimas, e o effeito não póde ante-
ceder á causa. . 

Segundo; 'porque nunca houve uma forte epidemia de 
fêbre typhoide, havendo 13. 000 pennas a distribuir a agua 
do Guahyba a mais da metade da população da cidade . 

Terceiro, porque sendo volumosíssimo rio, ·o Guahyba. 
a auto-defucção se dá satisfactotiamente. ~ · 

· A posteriori, os . dados colhidos em inquerito junto aos 
enfermos most.ram que a agua de fontes e poços é responsa
vel pela grande maioria dos casos. 

. A cidade . ó . .supprida por duas canalizações de agua; a 
Guahybense, qne eleva a agua do rio Guahyba e a distribue, 
após trat.ameni.o, e n l'orto-Alcgr·em;e; que, na represa dn um 

· ·· arroio,· obtem o liquido ·que ·é levado em natureza a domi• 
cilio. 

A primei1·a foi ,iulgntla não bôa e n segunda melhor . 
Em nenhum dad<J no entanto assenta esse .iulgainento. 

nenhum ding-rammn mostra a rfllncão da quota paga â febre 
typhoidC' peios a8signnnt.es da ·Gually'l?ense ou da Porto:-Ale
grem.c, não aprnsentn.. nenhnm grnph um co!lclmmt1:i a pro"".ar 
que a população servida oela r1\de hydmuhca padeceu maior 
r:lamno pela fcbre typhoido do que n populacílo dos arrabaldes 
não ·supprida de ugua c~nnlfaada. . . . 

Não é uma observa~ao ; é uma sup-pos1oão; é, pois, a ar~1r
macão do autor do artigo que conseguiu apparecer na Revista 
de Man:1uinl1os. . 

~os referidos primeiros mPzc>~ do ar:mo houve, rea_Jmente, 
epidemia de febre . typ_hoide; . foram registados .dez ob1tos em 
ja99iro, dez eJU fevere1rp . e oito em ma.rQO •. · 
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~i"ão ·púdc, porém, o autor inferir uahi, que tenha hav.ido 
falta. de hygiene publica, como ninguem dirá., contra .a hygie
ne publ it:a. do . Rio, por ter haYido lá respectivamente em 

Obitos por ; 
191.5 19-16 19-17 . i.918 

Variola . . • . . . . 258 121 ·í81 222 
Sara mpo . 28ü 108 333 128 
Diphteria . . 56 67 89 . 711.-. 

CoqucJuche . . . . . . 13·7 111 209 ' 182 
Grippe . . . . . . . 58~ 4.26 4H 12.720 
li'. typhoide . . • • 1 .... ,, 177 97 91 . . 1~ 

!Jysenteria . . • . . . 170 133 i77 23G 
Lepra . . . . . . • . . 23 19 2·i 28 
Ery!;ip·ela . · . • . . . . . . 46 '.J7 36 3-i 
Impaludismo . . . . . (~0'6 342 .íf5 .349 
Tuberculose . . . . 4. . 441 4.233 4. 217 4 .809 
Cancer 1105 :376 - 467 431 . . · . . • . . . 

. Syph ilis . . . . . . 216' . ~36 270 380 
Pe.ste .. . 2 o 1. i . . . . . . . . 
F . puel'\peral 86 135 77 91 

Durnnle o mesmo peri<?do de annos em Porto Ale.81·e 
houve: 

Obitos por: 
1915 f9~6 10i7 1918 

Vario la. • • • O O U 'l o 
·Sarampo . . • <l í 16 1. 
Diphttwia . • 7 7 12 6 
Coqueluche . . 6 '1:3 i4 to 
Grip pe . • • • 60 '87 86 1. 209 
F. t yphoide • • • • -191 67 66 93 
Dysenteria. , • • • • . • . 6~ -íO 381 -32 
Lepra . . . . . . . . . . o O • . 1 2 
Erysipl'la. • • • • • • l O O 1 
Tm pnludh1mo . . . • • O ·t O O 
'l'ub(•rculose • • 03 -~ 625 588 7:Ui 
Gancl'r . .. . . . • 1;rr 68 67 71 
SYJlhilis. • . • 30 50 3:?- ~8 

. Peste . . . . . S 5 4 28 
J.'. }mer1wral. • • ·1 O 3 J 5 ·11 

Seralo a população de Porto AT ngt'c a sexta. .parte da do 
·· Rio. e estnbelec1'ndo a proporção devida, deduz-se desLes al

garismos qufl a variola, o ~arampo. a <liphteria, a r,oqueluche, 
a. grippe. u lepra, a crysipela, o irrípaluclismo, a tnbe.rculosP.. 
o cancer. a ff'hr E>: p11erperal, u sy phili!':, fizl' r am mais victimas 
no Rio, qu e>. ~Dl :Port.o :\.lr.gTP. i:runt•dadas as proporcões, repito, 
·o inwrso deu-!:e com n pe~:te, dysenteria. a fcbro t.ypboide . 
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Ora, não ha cabimenfo ~m pensar qu.e no Rio a. hygiene 
Sí•ja falha, por lá ha.v0r mais varíola, ma.is sarampo, que em 
Port.o Alegre: mas pela mesma r·azão não se reproduza o 
di&parat.e das notas do excursionista; por esse motivo l1i 
existem todas as molestias. etc.; etc. 

Em relação {~ vario la, em especial, a differenca . nos é 
particularmente . favoravel, pois que cm annos successivos a 
variola. sempre ceifou no Rio, ao passo que aqui pelo menos, 
em i9J 5, i 916 e 1918, os medicos não attestaram varíola uma 
unica vez - no te-se bem - ape1.ar de constar das notas d.> 
excursionista que a ultima epide·mia desta doença durou ,<ff:n.1,s 
annos. 

Refere o excursionista q11e, quando estava em Buenos 
Aires ouviu dizer que em Porto Alegre a pe$te matara , 77 
pessoas ~ó em uma semana; e S.S. veiu ver de perto a devas
tação; mas, chegando á cidade do Rio Grande já leve a grata 
desillusão; a noticia era exaggerada. Ainda assitn . veiu a 
Porto Alegre, e registrou em suas notas de observação: 

Soubemos p01• m.edicos de lá qu,e no decorrer das ultimos 
dous mezes o numero àe casos de peste, em Porto Alegre, 
tinha variat/JtJ entre tres e sete por semooo:, quasi todos fataes. 

Rec9rrendo-se ao registro de ·obitos, verifica-se que em 
.ianeiro não houve attestado de o bito por peste; em fev ereiro, 
houve nove e em março cinco. Total, 14. 

· Ora, a media enb-e tr~s e- sete é cinco; e dous mezes 
contém oito semanàs e fraccão; e, portanto deveria. ter havido 
a registro, cerca de 40 obitos por peste,,nesses dous mezes, 
pois que quasi todos o,ç casos e?·am fátaes. Mas vimos cru~ 
foram registrados 14 . 
· Portanto, ou não· havia tl"es a sete por semana, ou não 
eram quasi todos fataes, ou os attestados foram falseados. 

O excursionista pódi: escolher. 
Mas as «Memorias de Manguinhos>--o al'gumento de au~ 

tor-idade com. que s. s .. jogou - · não poderão . máiei . contar 
com o mesmo acolhimento de qua gosavam até a pubUoacAo 
da~ notas do Dr . Araujc.. Até então essas cmemol'ias> con-

• iiitituiam um r epositorio de notas de éstudo, agora, porém, 
abrigaram em suas columnas o escripto menos reflectido. 
bastante infiel o político do Dr . Araujo . . 

E' innegavel que a~&im rotovado pelo préstigio das cme
marias> esse tl'abalho, ao ser lido por aquelles que ainda 
não conhecem o l\io .Grande, poderá não ser repellido. Não é 
pois o trabalho em si que refutamos; queremos tornar claro 
que a sua inserção nas cMemol'iaS> emprestou a elle valor, 
diminuindo o destas; tornou-se assim preciso mostr~r as in
fidelidades das .notas do excursionista, e ainda salientar que 
cm sua viagem, eHe não limitou a à~tivic!ade ao estudo de 
culicidios e fincões, mas estabeleceu com facili~ade diagnos
ticos difficeis, um dos quaes nãq havia sido possivel durante 

cs.- TGI. li ~ 
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tSete .annos de hospitalização da enferma; e doutrinou em ma
teria ,de administracão publica. 
. $ .. .S. gosou de ampla libérdade junto. á reàaccão das 
<d1fomorias>. . 

E' claro que tornaram-se moralmen~e associados, escri-
ptor e redacÇão. . 

... -. :Na~ notas fez o. I'egistro infie.I do~ tr es a sete casos de 
:peste. _poi' semana,_ quasi todos .tata.es; e era muito menos do 
:ciue esperava . . Esqueceu-se, · porém. de . referir que ti·ouxe de 
:S1J.enos Aires, no bolso ão eollete, um viuro de sôro especifico. 
Vinha disposto-, disse, a ihjectar · em seú organismo o preven
tivo.. Mas nã~ o fez . . Por que '! Teria perdido o. medo da 
molestia ou a confianca no sôro '! 
. ·. i;.ogo depois. du prhr.eirQ de abril fez S. s. presente ao 

<iírector de hygiene áe um(l.s caixinbns de sôt'o e vaceitia.s 
tjué muito gabou, e; ei.n suas memoria·z; relatando a visitã. 
que nessa . oecasiã~ fez á Directôria de Hygiene, attribue ao 
director palavras 'JU0 não poderia este 'ter dito: <vaccina e 
sdro ... an#pestosos eram lá . prqductos désmoralizado.s> .. . 

. ,E' bern certo que ·se lhe disse cousa parecida, mas. não . ,~ 
admissivel que. se, julgasse um .sôro desmoralizado, e pelo 
.simple$ facte. de não poder-se julgal-o m.oralizado . ... , . · 

. Se · lhe disse-1que a maioria dos medicos . não empregava 
€SEC meio de tratamento. na peste; que O remedip não- .POS
SIJÍO.. a efficacia comparavel á d9 sôro anti;-diphteri~ô, tanto 
~$1m que eram productos de (l)mmercio frequentes outr:p~ 
sóros, sendo. -encontrado.~ nas pharmacia,s; .m!'ls . o. · ºª· ~pes~.e 
tar.arnente era prôc.ur~do, ás vezes nãci existia me~o no 
comme.rcio. . . . . 
. O Dr. Araujo. não ficou satisfeito. e insistiu nas virtudes 

therapeuticas .. do sôNí;: , e, Jevandc -. a miio: 1ao bolso : .do: coll~te 
mostrou de novo o vi8rinh.Q. a,muleto, o que fez ob.servar-1he, 
o interlocutor, que conhe-ciã ·o sõro, qu~ já o havia empre
g~fü· ·em pesto8o~ e -em· sj. .proprio, como · prophylaotico, em 
trüecoões,· quanci\'>. assistia. a. pesto:.:.o&; que de uma ,,er. ,se; ino.
culára. a~cidentalmente coro o bacillo du. p~sle e nada sofíriera 
po1·oue jt\ havia feito tres: injeccõec; idu sõro; mas que, por 
r.onvencicio que ~tives~\! das .. miraculoflaB virLuces do ipx·o- ·1 

duct.o, nüo podia inter'Vir junto aos medicas determi11ando 
mcthodos de tratamento·:, 

Aliás, o c:xcursionisfa.- algufll,8...c; vezes. mnis : interpretou 
mal o que ouviu por aqui, como muito bem se v~rifica na se
guinf P. notn: «o isolameritó dos rJ.oentes de.'p<?ste assim como.,a 
desinf P.rr,io das c~as, onde se. "dão obitos. por essa doença, são 
ld facutfot fros. ' 'P(J'rque, :acima; d-e. til.do está- à liberdade indivi
tfaQ.l. » .;\ liherdo.de individual, a pl'op·ósito de desinfecção de 
~asa~l E' pt'lo meiaós origina!.: .. " . . . . . . . . 
~ · 1:.rouve c.ortf.üs'ão. ootre .fooi~nfont-0 facultativo .. e hosptta
F~·~e~~; · fa~unal'ivli ,; . ·~tt:ri,btth:'(: ã'3: ·<S-asás as brero{!àtiva·s. OB'S 
pe9eoo.s. E dessa base falsá (foncluii1: 4.Pór esse ifúiti0~ U e:l:M- · 
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teTTJ. . todas as molestia.8 inf e_cto'.""cdntagíosas evitaveis, e muitaa 
delléú implantadas endemicà.mente>. 

Todás as molestias infecto-contagio~â.a aqui existemi ... 
' Algumas qes.saa molestias, a comecar p~Io imp·atudismo-, 

n. .febre ainaI"ella., o beriberi, não figuram no quadre nosolo• 
gico do Rio Grande~ E ·esse dom de inho3pito pàra laes fla
gellos, é rcaimente dos mais inveja veis. 
. ;. Á má VQnlade .do excursionista é bem m~ior que a Üsti 
das molestia~ .. evita veis. . . ~ . . _ ... .1 . .:. . : :, ._, 

. .. . Qu.ando. ouv.io do prQf'essor :buenairense que a peste; çi:e13d~ 
1.899 não mais deixára a capital. portenha, não lhe acudiu 1á 
idéa .de indagar que motivos determinavam essa persistencia. 
No. (3mtanto ;l. cultura ~científica .e o cotejo. de: medidas de pl,"9~ 
phylax-ia não foram .:negados á capital. argentina; , por lá . .nã~· 
ouvju dilhyramb·os á liberdade individual. mas encontrou;· .a 
mesma peste de Porto Alegre, a mesma lepra de Porlo Àlegce. 
. . . Mas ,aqui, de .. informacões n1al ouvidas tirou motivos ba:s:.. 
~ant..es. par.a explicar os imaginarias 3 à 7 casos por semana. 
quasi todos f ataes. · · . . . ., .. 

. Si -fosse dado voltarmos aos tempos dos antigos proces- · 
50$ de adestramento da intelligencia, talvez concerlass·emos em 
~armar º·· raciocjnio por uma fórma ·semelhante a esta: 

· • .-·· .. ['udo quanto viu em Buemis Aires . mereceu elogio, 
admiracão; iá ha hygiene orientada pelas modernas theori"a:s; e 
a peste existe desde 1899 . . . · . - .. . 

- Tudo · ,quanto viu em .-Porto Alegre é . máo (apezar 
d.e 'llma 1aguá . ser . melh.or do que . a outra qu·e 'hão é boâ); a 
hyQ'.iene . ·ahi é mal orientada; e a peste existe tambem. 

_:.. 't· '· . 
" Não receie a coI1cluaão. Esta.riamos lenge de teinbrar ·Ol!l 

dizer· que fôre.. do Rio Grande tambem não ba hygiene b&JD 
orientada, porque de quando em vez seja recolhido :ao ·ltl
zareto estadual no 'porto do Rio Grande um marinheiro na ... · 
oio1'al; varioloso, vindo de barra fóra.:; .. n.ão attr~buil'fa. ái 
falta de hy~ien~ e dê restricc·ões á liberdade individua·I · i 
vinda da ·peste o. Porto Alegre, que -nos entra barra a ~ent~ 
em -um na. Inda ha.. -pouco, a ;pandemia chamàda grippá't 
n·os chegava em diversos navios nacionaés a(>, Rio Graéd&: e· à 
Porto Alegre, e po·r via terrestre nos erà. trazida por M&r• 
cellino Ramos. · . : 

· Af!irmn.ria. o ·excursionista que no Rio de .. Jan·efro s~jtL 
mal orientada a hygiene, por haverem fallecido tá em um 
armo 418 pessoas de variola, 333 de s.arampo, 209 de coq11e-
1ueh-e, 2~ d'e le'pra, 4!-)5 de in'1pàludismo, 4. 2i 7 de tüber-
culose, 77 de septicemia 'p·uerper al .? ' . . ' . 
· · · ·· Si pór aqui ·andasse zn·enos :apréssadb .. no~_o eritidô, Qú 
tivessemos nó~ já -conhecimento da .fâ~Hid.epe d'.~ .. ri.'ssi~ilacão 
é: ~a'Q.id~z. J~-~- · ·ç9:çciuj~, .. <.fUe }."ev.~~a , n?,-~ .. ~9t~s.i. :·-.t'~ ,~~m;. qfova.vel 
lhé propuzessemos um ,proDJ~a J)ara n6s . ~nos facJL . 
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A peste visitou Porto Alegre e Rio G:rande, Basilio e 
Santa Maria. Nos dous primeiros logares adoptou os máos 
habitos, referidos, nas notas a respeito de Buenos Aires, isto 
é: <ie quando em quando dão-se casos. Em Basilio e Santa 
Maria, foi vencida pelos meios de prophylaxia, tão desmere
cidos nas notas. Si a memoria nos ajuda, foi de 2 a 11 de 
agosto, de ha oito annos passados, que surgiu a peste pul
monar em Santa Maria e deu i9· casos ou sejam 19 obitos 
por pneumonia 'Pestosa. Só ao segundo caso foi a inolestia 
reconhecida. E com a malsinada bygiene descripta nas notas, 
vindas a lume nas Memorias, a epíctemia foi rapidamente ju
gulada e fazem oito annos não voltou. 

No Basilio, farinhas vindas de barra fóra trouxeram. o 
· germen •para o armazem da Viação Ferrea . A epidemia brotou 
forte. A hygiene interveiu. Faz talvez quatro ou cinco 
annos, ·e não mais se fallou em peste no Basílio. Poderia o 
excursionista atinar qual a outra diff erença entre Porto 
Alegre - Rio Grande e Santa Maria - Basílio, a não ser a 
de losares cenlraes estes e portos de viagens de longo curso 
aquellas ,? . 

O Dr. Araujo assombrou-se com o charlatanismo no 
Rio Grande do Sul. E com o susto gritou: não ha Estado 

·mais atrazado e mais longínquo que em assumpto de charla
tanismo possa competir com o .füo Grande. (Mais outra su
premacia para o sul . ) Mas, quantos ·Estados do Brasil terá 
visitado o doutor, e quanto tempo terá observado, permane
oeido em cada · um ?, que valor poder-se-ha dar a uma affir
macão tão absoluta, partindo ella de um observador realmente 
sagaz, como po caso do diagnostico da lepra, no hospH.al havia 
sete annos, mas tambem algumas vezes tão mal informado, 
como vimos no~ casos de tres a sete peslosos por semana, e 
na descripção da nossa idolatria pela liberdade individual das 
casas? 

Não ha muito dizia·nos, no Rio, pessoa da repartição 
demographo-sanitaria, que a motestia que mata mais, no 
Brasil, é a morte natural, ou sem assi.:;tencia. medica. E fo
rnos levados a crer que havia falta grande de medices no paiz; 
si esta hypothcse é vet·dadeira, não deverá ser acceitavel a 
ai:firmaçlio de maior numero de curandeiros no Rio G!"ande 
que nos outros Eslados. e i~lQ por41ut: aev1do á liberdade pro
fissional tem accudido uo Estado um grande numero de pro
nssionucs estrangeiros qu~ por todo o interior tem aberto 
casas de sau~e. 

Pa1•ri1~~1 razoavel' que a concot•rencia de profissionaes t. -
bilibidos seja meio efficaz para combater o charlatanismo. 

Em um paiz vasto e de rareada população, os medicos 
obstinam-se, com razão, em ficar nos centr·ui;; a campanha, 
aqui, ,o o sertão lá, ficam entregues aos curandeiros. 

Não é. pois, prova\Pel, em que pese 4!:> affirmacões feitas; 
que o Rio Grande possua mais curandeiros que Minas, Báhia 
ou S. Paulo. 
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Um dos mais afamados curandeiros de que temos memó
ria, pratic.ava alli na Praia Grande, para onde affluia a ro- . 
maria dos clientes da Sebastianopoiis. 

Como quer que seja, porém, não sabf'mos a proporcão de 
curandeiros exi~f.entes nos diveno.3 E~tados do Brasil; espe
ramos que o itinerante offereca m1merosas eotalistica::s que 
abonem sua affirmação dP..c;'.:>a outra ~uprnmacia do Rio Granrle. 

() P.Xcnrsionista annotou em suas observações que a ulti
ma epidemia de variola dm·ou, dous annos; que contra o dia
r,nostif!o de sn.bios medicos se oppõe o pessoal do Governo; qu~ 

. . tl deslealdade scfontifica cheoa ao m.a:ximo. · 
A ultima epidemia de variola durar dous annos. 
EscrP.vendo a ultima, insinúa que houve outra antE>ce

cfondo essa. Quando? De m<>moria podemos affirmar que jti 
po1· muitos annos não ha epidemia çle variola em Porto Ale
~r~. No graph ico que t.emo:~ pre•ente abra1•gendo um poriodo 
de 1 O annns. apenas em i 9i 7 se i•egistou a epidemia allegada 
pelo itinerante. 

Os cuidados prestados pele. hy~;~ne a f.m-los os marinhei
ros aoni aportados com a molestia, conse·guiram evitar a pro-
xiagacão do germen-. . . 

A in.sinuacão, pois, é capciosa; n~o 'houve epidemia. an
terior proxima. Durou dous t1nnos . E' falsa a informaçãl)·; no 
cartorio do rc~isto de ohitos não se êt'lcontra atlestados de 
\•ariola em 19 J.6 nem em 1918; a epidern ia referida pelo an
notador não durou og dous annos .. allea:arlos. Houve exagero . 

Contra o diaqnostiro de .. ~abiOs medicos SP. oppõe o pessoal 
do Goven1.0. Encontram-se pt-las 1-uas de Porto Alcf1re, e por 
toda parte. p1Jssoo.s com o rosto mnrcado pela varlola. 

Houvera no Estado, pouco ant.P.~. tia vi!'!ila cort.ez do T>r~ 
Arau.fo. que com tanta lenldade scientifica nos desereyeu, · 
l1ouvC\'ra, repelimos, nma epidemia de uma febre eruptiva, 
cujo diagnostico f ôra difficil, sendo opinião de um grande nu
mero de clinicos que tratava-se de variola, · e ontro grande 
nume-ro de -protissioriaes r.lassificava -a molestia -de varlcella. 

Hm e outro grupo de medicos, diveri;ent.cs, observaram 
os enfermos IongamPnte. e pesaram o factor de conjuncto -
a E'lpiuemia em ~ua evolução - para bem firmarem seu ,iuizo 
clinico. 

E a discordancia subsistiu (t . epidemia. 
A argucia do observador não sup~rou a Jigoireza da obser

va~lfo; a divergencia não foi rnf.re os merlicos e o pesaonl do 
Governo; foi t:!ntre os nrofh;sinnaos . Na propria reparl.icão 
sanitarin, dos tre~; mP-mbros dP q11e se compõe il dlrectoria, 
um delles não concordou ~om os outros dous. Foi uma pura 
questão sciP.ntifica. 

Não foi ho Rio Grande que se creou o tertnô novo Ala-'
trim; a divergencia veiu de fóra, á laia de epiphenomeno da 
epidemia. Esf.a .não leve origem dentro do Rio Grande ; veiu 
de f.Sra; v~iu <fo log-nrP.s em 1mP. o~ Mrvi('os de hygiene pu -
blica são oricnlndo~ relas ~ndc:-na~ lhoo1·ia~ ~ 
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A epidemia q~rn para une; foi de_ var-icella e para outros 
d·e v~rinla, ·'tarrihl"m for. .P.xcn rs iio visilar1do a ontrns · Estadds 
d9 B~asi l e tamhl" m o Prata. Ao m esmo 1.c>mpu·:a vcir iol=a es
tãva-.a:campad:r llO"Rio de ·Ja:nP.iro occa!=>íona:ndo !i18 ohit.os. 

· -·:c": Combat·emnS: a :e.pidrúnia abrindo hnst>itaP.s de h:,olam'nnto, 
gas.t:rndá algnmag ·toneladas cJe form:i ldhP.v<.lo <>m desi nfc>crõos. 
e ·mais-~quf> tnâo· isso: seguimos a velbu 'pratlca· - vaccinnmos 
._\~UI.rvt<t momi. · · ~- .. · · · " :· -
· · 'Re~h<>rr.ns. do Tnstitnto Var-cinfoo Municipal ilo Rio de 
JanPiro· lt2; 813 tubo~ de VaClC'ÍTia . d11S i'itt . /13 f · t UbÓ~, di Sl.rl-• 
b11idós por es!'le in~tilnto, p<>lo Brasil :rahri~~mns· ~m ·'Por :n 
AlcgrP. mais ·de 60 ·mil tubos (Jrosso.c;: prepa.rám<;>s a · lympha 
em 'i>elotas; comprnmnl-a em S. Paulo aos mil'he1ros, e. ainda 
ém Mont.:f\."id•~O e .Buenos Aire&:. · ,,. 
-e~· : '' . ' . '. . . . ~ : . ~ ~ . 

' <Nadn ··a~Cls em vaccina>. 
r-;., ; · :· .... ; · ·- .. 

V.accinm1..:se spnnte su~ .. a populacão de todo o Estado. 
·(Sem ohrigntnriarinde) l · · · ·' · 
- ··~ 1E ª' onda epidPmica cre.~ceu sempre. O ·gran<le meio pro
phyla lic0 ifa ·variola · falhára; ' · · : : · · · ·. 

Havia e.rn tudo isso um (')l'mento d~ valor extremado que 
ur~fa' !não' t>erder~· ·qne ·(;ra; · impr1iscind ivel · ConSP.FV:ir :·; a .- ~on
V.icç,;o ·popular da ·efffoacia da vaccina contra· a: .. variola.: 
:: i·· ::Foil · P.SSP. o ·motivo ·por ·qm~ ~ a' autoridn.d{J ·sanilaria fez 
qnestiífo. de-:torriar clara a ;·diverµ:encia ·na diai:n'los~. E ·ao>vae.;; 
ei•ftar •dizia, exºpli~ava, ·dê rrimilia em familia·, -de v:ir.cinarido 
à : vacr.tnando·~ · 'faz muto ·bem· em vaccina•r-$e; é sempre· util 
o vaccfnrtr.;.se: rio' casó· presente, ·po_rPm. ·não · esfamó~ em pe...: 
rindo de · a~idemiá ·de vnr.iola: a molP.~tia reinante é ai vari
cet1ã: á• vaecina rião 'P~mune· contra a varicella. · · · ' 
-~"·.·Estas:· expti<!&c:ões• ·vh1arnm" ·a conservacifo int.P.gra desse 

grandP. rtcmPnt'o . da · hygiene publica:· .a crença,· a ~onfianca ·do 
povo ·no •roal ·valnr da vaecina. · •· ·· · · · · ·.. · · 
~:-.' -o· ~pPssoal do OovE'rno ·nno negou a variola; fez mais: af
!irmou: a "vaY.icPlla:' ·e no reb\torio · desse anno· expóz ·os dados 
en1 que fundamentou seu ,Juízo. · 
· · :Não podemos deixar de salientar que a lealdade descr~
pliva manrlava qm1· o ·pxcursionisla ·tomasse a nola: a vacc1~ 
nacão foi f<>ita larp:amenf.ê. . 

A.:i, nota.ci da ~xcmraão ·~cientifico politicA. Pn:ocertndns nas 
MP.mnrins toem dupl!l. feição: attendem á pnrta descriptiva, 
ás impre!;1!;1Ões do · -Viaianle subordinarias á procura con!-!tnntf.' 
dos•malcs P. defeitos da terra, e, lambem de rnspfio, min istram 
pr'eceito;; · í!e bem governar . 
. , ··: Respondemos-lhe que desejamos ser governados por nós 

mcsmoe, á. nos~a feição ; não acccítamos os conaélhos · dns 
notàs; agrndecemos a boa vontade; e sobro os saldos em caixa, 
estamoa convencidos· de que mais sabe o tolo no quo é seu do 
que ·O avisado no· alheio~ · · · 

· E o informamo'.i de ·qu e o. gà\'1cho é com o ô tabaréo' · o 
sertanejo e o ca ipira - tem as suas desconfianças. · ' 
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Não lhe parece, Dr. Souza, que o senhor, sendo· babil co
nhecedor a·e 1'inêõe:>, ' mosquitos e · outros:"vectores · de gcrmcns ' 
m·m·bi.g-enieá's. próficienté' 'hygienisía' e clinico sagaz, possa · se~ 
Xfntad-0 -no exercício e cn~rno dessas espec;alida.cles, mas qtte 

.ain·da não · tenha dire ;tos ·adquiridos para se. fazer apreciado 
como economista ou polilico ? V. S. negou ·a um jornal;sta<o 
àir~ita 'de · discutir questões de hygiene por não aer elle · me-
dico: · ·: - '· · · 

Não teme, o Dr. , qu~ o jornalista lhe negue, aq senhor, 
o direito · oe di~cut;1r ao ministração publica , ~cqnomica; po-
litica e outras especialidades pohtlco sociaes? . 

·pois" si nas d \ierrior1as de l\fanguinhos·~ se cscrcYe contra 
administração publica,. porque nã'o se" escreve·r, na outr'a· 1m..::. 
pr'énsa~ ·sobre· hyg;ene? ·- Dr-·. Ricardo · Machaao.>· · . ~ 
· · Sr. P.rP.sid·ente. <:!'eixo ct·e. apreciar outros· muitos inte
re~!:latitP.s · Qspectos do· -dogmatism·o eabio.' "scienlifico e ridi..:. 
colo; ' do '-mu~tr:úfo excursionista ·cte 1\fangu inhos, porque nadã 
ma'is carM~ · est~ · ctiso ·além · do que ·acabo de ler. · ·, - · · '.: 
~ ·· · f.'t~nh)o"~ito. ' (~1~~.t~ ~e~{ ~ui to be~ . . Q or'a~()r é citm.pr~ men :IA.u0. . ·' . . • . . . . . ' . . ' · . ... " . .. ~· • . . : . 

. 9 . ~r.. F~~P.~~~co y-a~a~ap~E! ( • ). -. i;Jr. President_ç, · ~s~ 
m~-;ih~ m~1~~~nm~ 'Pelos l~tere.~~s ~on~ervadores c)o pa1z, qu~ 
S~ c~_µf~n_dcf!l .ePni o~ ~~· pro~n~c~~ qp.e reclam~ iranslport~~; · 
t)~q~ ··iem d~ p~sso~~: )':l~q:·= vi~p~ pér~ona~~da~e~, nein · empr~:. 

· z·1,1.i:i: ·argµr.neptq com f~~tos ~· s1t,u~ç9es, 1· prodµ.ctq de erradaa 
poI:mas;" ·~leqp.nciaqqo · ~b'Qsos · que P.ottdmfraII'.l a Repµblio~('~ 
mµHo.s: pr~ju{~os. r, peQ~{?ç~es; 4I~P c::mp·enb_o ':ó collabo!íl;' -~o~ 
os pode;::~s public0s: Qµri t,D.es'. ·pra,bcas seJam -proscr1ptas da 
~dµ-i~n~~tf!ição,· , '.e.rt~cazmepte,!· · períhªnrnt~mérite, defendiq.o~ ·9s 
if.!tP..resses ·rundame,ptaes da Nação. · · · - · . · · ·_ ·' 
-· -· o · iÍiust~e ~epr'~sent~nte·"·d'.o.- E!tado do Plauhy, que tão 
f,rt-qµenteu:innte polnt~u m~u lbqµ)ilqe ~1;iu$0, ·com ··se~s 

· · hon;--0s!)s apart-es.... . . _ : · :" -
. 0 SR. MAURtclO D'.E J.,'~CEJU)A ""'.'"" l'rf~S isso pa~sa . . ~O prfn..-

~ \p~o ·é· M.~~1'11 ;· -4~poW P.~·~~a. · , · · · · · · . . · •. . . 
. o SR. FRANCISCO V~LI.ADAJ\BS - •• • insistiu em que WJlà 

i 10.rto . m·i~iP1a cJe intere~s~ tem o µoverp.o Federal nesta 
CJ~le!f;tliq dQ. V~opoldina RaU~ay. 

o SR. M'AURIOIO DE IJACJ!:Í\J>A - Elle ~ maximaHsta. 
1 • ". ~ • 1 • : • . ' t .: • ,~ ; i ; 1 • . 1. : . f . : 

O Sn. Fn>...Ncirsco V.~ADARRS - S. Ex. não tem razão. 
instsf.o , por minha vez. · - ' · 

. ·Problema eminentemente nacional o desta vasta emprem 
frrro-viarHc;--ci.U~ ' · sc ·~<'nstitpju pelá ·ru~ãci : de' va'ftas ·colices.: 
~~es,· ~~·~~~~- · de~~~~ · ~éda~~~S.· · ·~~p~n~~ ~~~~di~~~en~~" ~~ 

( •) Este discurso não foi revisto ·Iieló ora.dai-. 
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União, co Governo Federal a sua solução, que interessa a tre!I 
grandes Estados da R~publica, ao Distric.to Federal, e a!sim 
ímmeciiatamentc á Capital da Republfoa. Além das eoncesw 
sões propl'iamcntr. foderaes, a companhia inglcza tem sob seu 
contr6le um porto. o Ja. Victoria. Não é isso mysterio para 
ninguem . 

Só as linhas de concessão federal á Leopoldina attingem 
cerca de 1 . 300 kilometros em trafego, mais de um terço da 
totalidade Lrafegad.a. 

o SR. PAULO DE FRONTIN - Não haverá engano ? 

O Sn. FRANcrsco V ALLADAREB - Está em documentos of-· 
~iciae.s qne tenho á vista e posso ler. . 

. _ Sr. Pre.siden~e, temo.s, V . Ex . sabet a mais brilhante. 
smao. a mais brilhante imprensa, a mais numerosa da Sul 
Aplerwa, segur~mente a mais variada de uma grande ca
pital deste contmente. Sommados os da manhã e os da noite, 
nada me~os de a uinze diarios; cada qual mais influente, cada 
Qt~ a t ma1s autorizado pela excellencia e virtudes da doutrina, 
~ada qual mais originai, eBte mais viole.nto na sua. faina de 
de.struir, aquelle mais calmo e ponderado, aquelle outro 
mais cortez e discreto, este cultivando o artigo <le conselho 
e cioso <ie. suas t.radicções republicanas; aquelle .mai~ vivaz 
nas suas fulgurantes campanhas, este dando.l maior impor -
'ancia ao scrvico telegraphico, columnas cerradas de despa.;. 
chos, aque.Ue a noticia de ultima hora da vida ~uotidia.na 
desta grande cidade, outro a leve cbronica mundana, este 
mais acat~do pela sua imparcial seriedade, cada qual mais 
copioso na variedade· da. materia, cada qual mais digno de 
credito e · confiança - uns em absoluto independente!), sem 
ligaçõés de qualquer natureza, outros officiosos, pelas pre -
ferencias mais ou menos confessadas, mais ou menos conhe-
cidas, -dos Governos Federal e estaduaes . · 

Cada qual mais autorizado e digno de· fé - . pele. inspi
ração superior do seu patriotismo, exercendo o .sacerdocio . dn 
imprensa. · · · 

E si é de aconselhar-se., si é mesmo indispensavel a lei
tura de todos os nossos grandes dia.rios encabeçados pelo 
Vélho Jornal do Commercio, com a honrosissima tradiccão dos 
SP.US noventa o quatro annos de meditada. existencia, si aos 
que desejam acompanhar -0s movimentos da vida brasileira. e 
dn. vidu. mundial - 6 imprescindivel essa leitura, embora 
nelln tenhamos de gastar varias horas, todos quantos se jn
teressam p elos servicos .publicos teem forcosame.nte que ler 
ainda o Diario O{ficial. 

E' :;oporifera tal leitura, affirmam uns - enfadonha. 
e demais não circulam, não se. &spalham pelo .grande publico 
as publicacões nelle feitas; o Diario . é mal feito, pesado e 
difficil. Seja, Sr. Presidente, muito embora. não partilhe de . 
injustiças; mas eonvém sempre oh"'ervar que, si alguns dos 
mais ucrcditndos orgãos de imprb1Sa se podem considerar 
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cfficiosos e disso tiram uma autoridade enorme, um, segu
ramente o unico nesta Republica, tem o cunho ofíicial, póde 
-Orgulhar-se delle, estampando em seu frontespicio as armas 
da_ Republica, e isso vale muito, isso é tudo no paiz do Cru
ze~ro, sem allusão á Ordem, nc ideal paiz do officialismo 
remante, do officialismo emprestaudo autoridade, influencia, 
força e respeif.o a tudo ... 
· · Ha ainda a eonsiderar que não é tão reduzida assim, como 
a muitos poderá parecer, a circulação do Diario Of(icial; cerca 
de 10.000 exemplares diariamente se espalham por todo o 
paiz, de leitura talvez unica, obrigada pela assignatura obri
gatoria; Como quer que seja, senhores, varias vezes, muitas 
'Vezes, fr~quentemente venho tendo motivos para felícit.ar-me 
de sua leitura, encontrando no Diario Official subsidios pre
ciosos, como ainda hontem o daquella luc1da e valiosa sentença 
apontada á Camara, em que illustre juiz federal deste Dis
tricto constatava a falta de cumprimento de clausulas oon
trachlaes por parte da Leopoldina Ilailway. Hoje, posso con
vidar a Gamara, a cada um dos Srs. Deputados, a que no 
Diarío examinem as informações que, em obediencia ao nosso 
voto e attendendo a requerimento do· illustre· representante do 
Estado do Rio de Janeiro, o Governo da Republica, pelo Mi
nisterio da ViãÇão, enviou á Gamara, por officiq de i4 de ja
neiro ultimo, publicado com todos os documentos que o acom...: 
pàn.ham no Diario Official de 5 de maio. Seguramente, $r. Pre
sidente, o nobre Deputado pelo Piauhy, quando alludiu á. 
parte minima do Go,,·erno Federal, á parte minima. de seu 
interesse nos negocios desta grande ernpreza, uma das maio
res que exploram ferro-vias do Brasil, não havia ainda lido 
esse precioso Diario Official de 5 de maio, que aqui tenho á 
vista, com informações algo minuciosas sobre os serviços e 
posição da empreza deante do Governo Federal. 

Si o nobre ·Deputado pelo !Piauhy tivesse attenta.do para 
essas informacões e tomado conhecimento dellas, se enfro
nhasse do problema, que· seguramente desconhece, não· téria 
insistido em affi:-mar a parte minima do Governo Federal: 
minima não; maxima e maxima responsabilidade. 

Effecthramente, e qualquer dos illustres representantes 
poderá verificar desdo logo (lendo) : Em primeiro Iogar as 
linhn.11 <lc concessões iederaes trafegadas pela Leopoldina 
Rai hvay silo em um total de t . 208km,B59; algumas dessa8 
concessões, .iá renovndas pelo 80verno republicano, segundo · 
obsi:!rvação official, e.~llio caducas (pag. 1.16 do Diario). Não 
são apena~ esses, Sr. Presidente, como da leitura dos do
~umentos se conelue, nfl fraco~ de lig1.u::.;'to da. empresa com o 
l>overno Feôeral. · · 

Occorre neste çaso a circumstancía., talvez uni<."a, de cruei 
por uma especial ·concessão do nosso Govetno ôs trens da 
Leopoldina. percorrem as linhas da Estrada Central do Bra
sil em um trecho bem aprecia.vel, ligando Porto Novo a Eo-
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t~··~-:-Rio,.s, t,ei;i~~>.. m~i~, ~ Corr1J?a~hia ·o ~ireito de trafega!' as 
1mhas da ·Aux1Irar .. · · · " - · · 
~':'.·1ffoàlinetité 'pór outra especial concessão do Governo, a cm
PI~~a· ·poude, 'apfoviMànd,ó-se do leito ' da antiga - União- e 
~ngtJ,$lr,~~;· q~.\:: t.zr~ 11~ · ~!1,il.9~ · eticami:ia~à J;Jela :M~narctn~, 
fompfota:r a l.1gacao de :Areal até Entr~.:..füos. · 

Estamos assim, evidentemente, diante -de. um problema 
federa·!;: O' que·~ está:·· aliás ·expressamente reconhecido pelo Go
verno· 'da Re·pub'.~~eâ, .pelo actuat Presidente,' qt..ando, por· occn
si;i~·-~a ultitl)'.a · gr~ve chamou ·a si a solução, que está sendo 
~f P,~ufá~~· ~~· :~~~~~têri?."ci,~. "Viaç_ão. · · · 

Q ~~- P~uLo DE E~oNTtN, - Nesi;;_e calculo official ha um 
erro~ .A~ ·linha dá. ~auàe ·nunca foi federal . '· · .. ' ,. · , 

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

. o : SR.' 'FRANCISCO VALLADARES - São documentos orn-
~!~~s~'· .. ~·;:. ;· ·'·: ·.'1 ·' :.' ~ ·'.~ ~- ·'.' - ., ~ r-.. ~.. . . 

O SR. :fl4u~o J?.~ fa.owç1~ - ~q:a~os. 

ió $Í\.. ~ FllANçrsco VALLA.DARES _; · Mas ·essa corrigenda 
po-µcÇl' ~lC'~:r~Y :y·~~·:iti,Y çdrigof~~r.ã:··~~ que· 'é ~no~me· a: somma 
ÇI~··iln~~·es~~-s: d~ Urí~~O".,:" .. !·''" ... )•·. ,-·.,_-· · ·-··-

. :·, 'o· ·sR·.~ ·PAüio~ ~ n~ 'Fll~:Nrrn: - Não estoQ. contestando, é 
. ~~tfô Pº.3;1~.?.~... .. . - . ' . . . .. . . . . . 

• 
1.Q ·§~. f,~1srsco y~~L~P,A.~~s -:-: ~~ a ~0,1l~ider~r. ~~~~üM 

c1~lqJ·~~~~. qu1:1 à ~~µ-a(!a, aiµ~~ P!?.t cón:~~ss~q qp ~9V~rn9, fia 
:Se:~n\H}lh };!gµd~ ~:fm;ir P~P.lP;ng.a~, -lr.~Z~f, ~p~~ lmlifiS, ?-t~· o~ta 
<Jáp~~al ;: ~s~ill! ~- 'Yffi qqê .. v~h\~Ul~~ · gq_ ~e~ ··a~~$teçfh1entq, cir
cumstancla _que, por s1 s(Í, dev~ tl~te.rl(!11~ar' que · pn't'a e.lia. 
attel,lda P. G:qve~~~ d~ ·ª~ín~!J1i~a. " · '-- ' · · · '·' 

o SR. ARMÃNbO BURLAMAQUI .- E' apenas um dos na-
pectos do GO!ltr~!!to. · · . • .. 
·" . ·P.erroitt(:I. .. ~L E:-;. uw~ pergunt~: pód~ Q ~over~o Federal, 
sem auq.iençia ·dos. gov~r11os . q~ ~.H11as Geraes e f}.j~ qe J11µc~r~. 
rcs?1Yr.F' .º P.robl~P1'!- ·d~ J,e9pf:?ltj1p.a. ?:'$.i y'. ··~;-e. m.~ r~~q11~et 
aff1rruatlvíp;mmt~ 'ª ~-~t~ :pergu11ta,. . . . 
. .. o Sft. FRANClSCO. VAp.ADAR~S - N'ão posso dizer fsso, f) 

que não significa que o problema· dei:xe de -ser 'feder'.al e' que n 
SOlUCâÇ>. t~nh~ d~ ·vir· ~~-. ~~Ç~O. qq'. qóverµa·· _;v~q~fill cofuqi~ 
110.do com os. l'Jst~d,o~. qµ~ nfio poq~m ~~ixar: de concofdar · p 
·ppr ~sso pst~o · nat11ralrne.11ie anc~()~ps. · .• · 

o SR. AR.MANDO BURLAMAQUI - Como toda a legislncll'.o 
ferro-vfaria~ tlepenC!e ·,em regra; do Pode:c':Fede~al. · 

· · o RÂ. :Jl'n~\N~!sé~ V-AJ.úi.nú~·s _.:__ ·Este· é uro problema, a 
bom dizei:, ]df'ntico ao que acaba de ser solvi.dô: 'p~fo Gôverno 
~~~f~]. qliá'ii\.~. (i ·viação ·sul~~!ô:.~3'rande~se, , e~';\?. fü~cyr~o P)~
np d~ Esta.d9. faze~do'-lh~ .'!~ arr~n~~~e~~9 q::i~, .~~r~d~ta. 
ctu~lquer dos ~stado·s da' Umao ac'Ceitaria, ·quanto 'as lmbas"em. 
~ü t~rritorio. A solucão ·ri6dê''sêr''a 'mesma '..:1..:.'1if ericanrpifoãó'.. 
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O SR. ARM:\!>:Dú RtJRT.AMAQVI - Si o Governo Federal fi
zesse a encampá(:ão, i\linas acceilnrhr o árreridameóto? .e : ·• 

O SR: · .FRANCISCo VM.LAOAnt::s-Falla-me autoridade para 
- responder; mas V. Ex. não- poderá convencer :1" ·camara' 'de que uma tãó' :e::ttf~nsa rêde fe1Toviaria; com ,·tantas ligações, 

depenct·enefas ·e obrigações com o Governo Fed~-rul; ·n:ão oon:.;. 
stitua UIÍl :problema federal. '· ' ' . I ' • . . 

. - ~\ - ~ ,• . . '. ~~ - ~ <' . · ... ' ·. -... ,, 
fede~~!·~~- ·4~~0~ ~uR~.+~·'.1AQUI - ~~o é ex.cJus~v~m.~:n~~ 

o SR . .f.RA~ClSCO VALLADARES - Em geral receio estàs 
propo'sições . absolutas . . dogmaticas. Tenho · receio âe.sse «ex;.. 
c~u-~iy_~m~~te>: fratª'~d9-se de .. quae5iqu~r ·qúestões numa . ~e
d;tr~;~d· ~m q.ue o~ ~nt~resses v~r1os · ~ poderes .. tecw tje ~er 
ª"' ei~1 os. · ~ · · .. .. .. . . 

o SR. ARMANDO BURLAMAQUI ~ !Os Estados são muitos. 
ciosos da~ su~s prerosaiivas ·e ~a contractos ··estactuaes. · · 

o Sn. F'R~NCJSCO VALADARES - Igualmente - e não é 
myst~rio · uma commíssão nl'sle momento a que o Estado de. 
Minas e Rio · deram a ·sua acquiescencia e eoncurso; ;estuda ·o 
prob!em~ · rio l\1inisterio da Vincão. O Presidente e:qi sua men
sageµl · annunr.ia es:tes estudos e promette· uma soluo~\:>. 
· '' ·. Q .$R~ A!l1'rA1'mo· Bu~i:.AMAOUl ---: v .. ~~. · qu'er ··a: solw;ão 

só do· Governo· ·federal. Desde o p1·1nc1pio que' Y. ~x~ '·pe.de. 
í~~.9/ ;;; ·,_ ~ ·: '· · •· . . . . .. ~ · · ·_ . 

o SR. FRANCISCO VALLADARES" -···· V. EX). não me tem con-
seguido ouvir. · .. , · · : 1 

"( t·q.· -~!l:·· 4~1"!Ar-f PQ ~~~A9p1 - . · :W~~oµ oip.vi~q9 ççiw' 'tod~ 
a a tencao : · · · ' · · · · · · · · · -- · · · · · · · ·· · · 
. '. ::.~çr~R·: :fRA~CJSCQ YALLADARE~ - . ~stqµ rec~aip~DQO o ª'Q.'"' 
dam~nto dos estudos, para que se resolvam ~::l·· qiff.l~'1ld~~ 
da Lcopolrliila, todos os annqs aggravadas, · {tjdo& os ·annd$' de-. 
termina,nqo··/·provocando .. reclamaQões justas· e procedente·s das 
p-opnla:cões! poo ellá ·setvidas. Ãinda ha pouco séri~ ·'gréve S'Ó. 
termipou ·ant1e . a pr~1messa : feita solem-p.ernente .Pelo sr; Pre
sidente ·õa·· Répclblica ' tie · q11é estas ·questões teriam ·solução. 
E'- ·: es-m sqluÇão· que es~du reClatri.andó· pela " a~·c\3leracão do 
estdr!o · qe' 'qt1ê 'I.! caso é objecto:just~ment~: por·infüiat~'Va do 
GOvcrno 'qu·e·; t.epr0Sentando ' ou res1,.it'p1tido ·todM \)S '11ütros / P9.r · 
ser ·ó' Gove(.no Nâêiqria~ · p6'de' tóm~r · uma· itii~iati'Va ·~~s~:a: n"a.-tUfeZa :·~\···:· · ... ·' i r· ,~-~ · ; :··· - 1 ! • ., : : ·· · . : · : . !4 ' : ~ ~ .... .... 1 .. ~ 

. " \'! , .. . o SR. ARMANDO BURLAMAQUI - Já tomou . 
. - - . · ..... ' . . . . 
o ·SR. FRA~cascc>' VAr,LADARBS -· Ora. ·· ainda bem; e 

~1Ji~ia~iya~~qµ~· 1iS.81ad~iµe~~P · ésc'~b~ :í coajrie.t~ncf~ ' â.~ qüal~µei; 
oo~· $~J~d.~!;t int~r~s~~d·os· 0.11· s1 -por çn1µJq~er q~Pe.~ 19m~d~ 
não tep:i: · 9~ ~w~mo alca;ri.cc. E'. o <io':'erno, f:ed€:l'S~l qu~ PQ,d,~ 
ch efia'r este mÇrV.trn E?ne~ ·pntriot~cq e\~ r(1ci~g~WZ~Cªº~ 9~ r~mçi..:. 
delacão e de reconstrucção' 'llesta e:xtepsa e mal 'cosu:ta. ·rõde. 
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O SR. PRESIDENTE - Lembro ao nobre Deputado que está 
a. findar a hora do expediente, a qual é improrogavel. 

O SR . FnA~ctsco YALLADARES - Mais cinco minutos, e 
terei f.P.rrninado. 

. . Para elucidação complf'ta da Camara, convém que ella. 
tome conhecimento àag informações officiaes, e documPntos 
que as acompanham, os officios de a ltos funccionarios, con
tractos, decrE'!tos que se encontram no Diario Official de 5 de 
maio, aliás com a tiragem jâ esgotada, o que verifiquei esta 
manhã. · · 

E' ainda baseado nessas informações e na situação de que 
ellas dão noticia que reclamo uma solução qualquer que seja, 
podendo ser e<loptada a mesma que applaudiu e acceitou o 
Rio Grande, não viso pessqalmente a ninguem; não viso pes
soas e menos a mais . alta . que ora ·P·i:'eside aos d estinos da. 
Republica . - · 

O SR. AR.MANDO Bu?.LAMAQUI - Nem disse tal. 
o SR. FR.ANc·sco VALLADARES _ . . Ninguelh terá que ' defen

der o aetual Presidente de accusacões que não fiz, que não es
tão na minha intenção, e, ·estou bern ~eguro, n.ão tere! oppor
tuni<lade de fa.zer tal a confiança que na prop.riedade da 
accão patriotica e elevados intuitos que animam o Chefe de 
Estado. Occupando-me deste assumpto, em nome das classes 
productoras do Est&do que represento, um uníco intufto te
nho: reclamar d·a União, <los poder es publicos, sua attençã·o 
para situação tão · anormal, tão prejudicial, confessada por 
elles. confessada P·ela propria empre1a em varias occasiões 
e pela ultima gr~1ie. . · 

Não viso - tão pouco - nem os· negO'ciadores, nem as 
~dm~nstracões da empre01.:a; aquelles fizeram o seu negocio, 
f"Stes est.ão no seu papel. lia · Qtle estudar os factos, os conlra
ctos e concessões, sP.us re3ullados, com a intenção de encontrar 
o remedi o ou solução. · 

E' o que dese.io. · 
Nem . :<OU ·pt: s~imista. '!orno . l)onderou Tia sessão 'Pà!!Mda o . 

rnustre representante do Districto Federal, nem talvez um 
oplimista, sim um humilde brasileiro animado de tranquilla 
e serena confiani;a na realizar,ão dos destinos deste paiz. Ape
zar da3 conressões mal avisadas, apezar do descuido e das 
condescendencias, apezar dos erros e devios, dos muitos defei
tos Q\le urge corrigir em quasi todos os grandes servicos pu
blieos. imnrunentemenlp, deixados a· mãos estranhaa -· tal ó 
privile~iado fnndo da organizacão· nacional, a vilalirlade deste 
0rganismo ha de triumphar dos males que o affligem. oc
cupanr:lo no mundo o papel ·assiimala·1o a um paiz que é antea 
um conr.inente. destinado a acolher todas ns actividadees er
rant.es quPt o busquem e no seu seio terão' forçosamente de 
crescer o frnctificnr, á luz destes soes, ·aob este clima benigno, 
na exploracão intelligenf.e de recursos infinitos . afcumlado8 
neste iimmenso territorio sem frontC' iras e cujos limites di-
lata ainda o maravilhoso oceano que o circumda. · 
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SESSÃO EM 22 DE J'UNHO DE i 9'20 
- -

- E' isto, Sr. Presidente, que tinha do düet á Camara, tran-
quillo e seguro de que todas as acUvidades productora:;, ho
nestas ~ ·3adias que aqui aportem e desejem coronosco traba-

· lbar aqui enc9ntrarão um meio propicio á sua expanc;;ão 1101· 
todos applaud1da e desejad\l. sempre sem prejuízo dos interes
ses nacionaes. (Muito bew,: muito bem.) · · 

O Sr. Presidec.te - Está finda a hora destinada ao ex_pe-
dente. · 

Vae-se passar á ordem · do <lia . (Po.usa. ) 

· Comparecem mais os Srs. Arthur Collares Moreira, Felix 
P&.checo, Costa Rego, Souza Castro, Prado Lepes, Cunha Ma
chado, Rodrigues Machado, Pires Rebello, Vicente Saboya, 
Cunha Lima, Natalício Camboim, Alfredo de Maya, Mendonca 
Martins, Octavio :Mangabeira, Leoncio Galrão, João Manga
beira, Seabra Filho, José .Maria, Raul Alves, Muniz Sodré, . 
Heitor de Souza, Raul Barroso, Azevedo Sodré, Manoel Reis, 
Matta Machado, José Bonifacio, Josino de Araujo, Ala01· Prata, 

· Mello Franco, Salles Junior, Alberto · Sarmento, Barros Pen
teado, Rodrigues Alves Filho, Pereira Leite, Celso Bayma, Car
los Penafiel, Augusto Pestana e Marcal de Escobar ( 40.) . 

· Deixam de· comparecer os Srs. Monteiro de Souza, Anto
nió Ncgueira, A.bel Chermont, Justiniano de Serpa, Chermont 
ele Miranda, Herculano Parga, Luiz Domingues, José Barreb. 
João Cabral, Hermino Barroso, Moreira da Rocha, Thomaz Ca
valcanti, Ildefonso Albano, Alberto Maranhão; Affonso Barata. 
Solon de Lucena, João Ely.sio, Ba.llhazar Pereira, Antonio Vi
cente, Eduardo Tavares, Gervasio Fioravante, 'Corrêa de 
Dritto, Alexandrino ·cta Rocha, Pereira de Lyra, Estacio Ccim
bra, Julio de Mello, Miguel Palmeira, Deodato Maia, Pedro 
Lago, Laurq Villas Boas, Pires de Carvalho, l\fario Hermes, 
llbaldino de Assi~, Pacheco Mendes, Arlindo · Fragoso

1 
Alfredo 

lluy, Arlindo Leone, Torquato Ml)reira, Rodrigues Lima, Eu-
. genio 'rourinho, Manoei Monjardim, Uhaldo Ramalhete, Octa,... 

· vio <la ·Rocha Mfranda, Azurém Furtado, Nfoanor ·Nascimento, 
Salles ~.,ilho, Aristides Caire, Norival de Freitas, Lengruber 
:Filho, José Tolentino, Macedo Soares, João Guimarães, 'rhe
nlistocles de Almeida; Josó de Moraes, Francisco Marcondes, 
Raul Fernandes, Maria de Paula, Teixeira Brandão, José Gon
calves, Hercul.ano Cesàr, Alhl'rlino lJrummoud, . Aulonio Car- , 
lcs, Emilio Jardim, · Senna ]'igueirodo, Landulpho de Maga
lhães, Zoroastro Alvarenga, Fausto Ferraz. Raul Sá, Waldo
miro de Magalhães, Vaz de l\tello, Honorato Alves, Raul Car-

. doso, José Roberto, Cesar Vergueiro, Eloy Chaves, Veiga l\U· 
ranoa, Palmeíra Ripper, João de Faria, Sampaio Vidal, l\Ja.-

. noel Villaboim, Ramos Caiado. Tullo Jayme, Severiano Mar
Ques, Costa Marques, Ottoni .Maciel, Luiz Hartholomeu, Ahdon 
l~aptista, Pereira de Oliveira, Alvaro Baplista, Gomercíndo 
Ilibas, João Simplicio, Alcides Maya, Nabuco de Gouvêa e Flo-
1·es da Cunha (94). · 
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ORDEM DO DIA 

b $~. P:résident~ ·- · A lista da porta accusa. a pi'eseb.Ça 
dê 1~(5 $rs . Dep~tadcis. . . ·· . 

'. ~ . . . . . . . . . . . . - . ' . . . . ... , ~ . : . . 
. Vae-se proceder á. '. :votação das materias que se acham 

sobre a mesa e das constantes da or.dem do d~a. 
• 4 Peço aôs nobres Deputaélos que occupem as suas cadeiras. 

(Pausa.) 

Vae ser julgado objecto de deliberação Üm ·projeeiÓ. 
. . . E' . Hd.);· julgàâó- ~b}éCto 'de -deiibéracâo e enviatlo á. Com ... 
tiüssâo de Fmanca:s, 'O seguinte 

PROJgC'J.'o 

:N. 66 _ .. 192ó 
.: . . . ' . .. .. . . . : . . . . . : ... . ..... 
AutoriZa a auxilia1· a con:<;.lus·ão àa.s .. obras dá Cathed'i'al do Rio 

Ria . de Janeiro 
• 1 • • • 

Considêrânáo q1Íe, ·~x-v~ do d.i$postb no n .. 2 do árt. 35 
oa1.Constituioã·o Federal; incumbe .a.o Congresso .Nacional ~ani
mar;!o des~volviínento , . das. :artes:>. · attributo que ·tem como 
.c:erollario .n·at.ural a :eooperacã.o. do:.Podet\ ;Legislativ.o I:a r·eal~-

. ~Mão , de. ~obras de ar.te.'. que contribuem para. esse de;.;;envolvi-
mento ·9.u·: ô · .cm~pro:verni 1 • : • ~ . · t ·.: . • ... .. , .. • .... : : :: i:. i 

t ., . ~ Considerando·;que .a :pro::dma. :commetnoração do. centel).a.rio 
·(!la.~fund:acão :da· d~acio~alidade brazileira ,proporciona · ao . ~01,1-
gresso, Na-oional; oppor:tu.n-idade1 feli2 .,para .estimular:J1 ,desenvoJ
viment.o :.das,.art,es, :esp~c-ialmente .das decorativas;· pnomov~ndo 
P@ . .e;cjt:amentos, .. p;re.xnjos e · outras .di~ósi~ões :adeguact.8.s: .. á. 
i·e~ii:m;i.çao ~d~ :0pras, .dessa .natureza que .a.ttesteµl a~s · vin4o'ú,!ros · 
o prggr,e~1me~:te.: iQ.te~lectual e .. artistico àa .. geracãs> ::ho<,iierna: 
, : :' .' Cpnsider~ricio . :que o . edificio . 4a: .Gathe-ci-tat,, MetropUtana 
~~nstitqir.á i:aeg:aveimen.te. um .m.onumento .. digno. de figurar . 
. e.ntre os ·qu~ fpl'em . e:rguido-~ co~ e fim ·de -0ommemor,ar . o glo-
1·ioso .. aÇ-On,le.ci.mento naciQp.al . em 7 de setembro. de1:! ·92Z., . s:epi 
qu,e ·.o auxilio · ass~m prestQ.do á il).iciativa.. ~particular· . _da. re
~cinslruc,cão. à1J {lles.rn,o .eêgficio. possa incidir .no ··!?,receito , do 
~J!.t. 7?-. p:~ .! d~. C9psti.tmcao, F~dera1··.por . .isso .Que Q.ao se , trata, 
P.!i-, ~ypot~~~e.).'fo I?.r.~se_?;tt~ ·~.roJeeto d~ s~b~enciOna~ qwi.Igµer 
~t.lTto ou ;JgreJa, mas ·~1mpjes e: excius1vamente . concorrer para 
a tet;minaÇã'ó. àé ~imã. .obra {fo decofacão publica; e . . " .. . · 
, 1 • Considé.rài:ido 'tã!iiliom , qú'e as ·obras .dessa espe11ic .1i á eàtão 
1~.~lu!!J~~ rl'lá. Jêg,fs~~·ã;~.; .v,r~eJt~e sgbre i:l~s~pro}?.riac~O. co~·~ .. de
term1na.rite dà d.esâp,r-0priàceo P.O~: .utihdaae· Pl:lbh~ai : col':lo .~e 
xe.gnc.a .t19 '~~c;e~9 .. ?--· ~4 (596 .. ;f!e.., g ;g·~ .. ~~t'e~b!o _ ·ª~ _rnpa, ar.~. 1 :$º. 
~. <>,, ,.ÇJUê, ~lZ '""«A:fi . .:3.~ .. A IJ.é'sap. r. OIµ'lá,CaQ po.r. .... u.füidaài> 'ptiJ?tu:a 
Vt*!fJcfl .~e ._n{)$;,:~~iüiilt:ê-s . c),,e'ôf3 ;...§, .s ... ~ P,911sffiijctõ~sr.~'i1 ·oaràs 
<ieatillád~s â déao'rli~ ou Sãlul>:rtaà'de ~l11>11e&; êt.6; > 
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SESSÃO EM -22 IDE SUNHO DE 1920 . 51>9 

· O Cóbg'resso :Nacional resolvt:: 
AI-ü~o Único. Fica o Prêsidéiite da Republlcà, autoriiâdó 

~ auxiliar, como entender conveniente, a conclusão_ das obras 
de eonstrücí;ão tla Cathed1-ál do Arcebi$pado- do Rio de Janeiro, 
abrindo para es;:;e fim os necessarios creditos; revogadas ab 
disposições em. contrario. . . . .. l • .. . 

'Sala das sessões,_ 22 de junho de i920. - Mendes Tavares. 

. o Sr. Jii~énál La~#t.Íne· (p~tÇ .Otd~1n) · re·qu~r é Qb~ 
dispensa de impressão das reàações finaes -dos pro.1ecfo3 rú.'I.: 
meros, ·.3{ P,.. ~e,,_§l;), .,,de 1920, afim de serem immediatamente 
discutidas e _votadas. . '" .. -~.:.i-: 
. .- -·~5ão s~ccessivament.e lidas e, sem observacõe-s, approvadas 
as seguintes · 

REDACÇÕES 

.. ~ ,; 
N. s4 A-· ~92<> 

Redacçá.o final do proJiit"to n. 34~ d'e 19'2'0{ que aóre os · c1"e.;. 
ditos de 17 :400$, pa_ra_ pog4mento ao __ Y,qvd. . Brrµileir:o. e 
d...e . ~ :5 U!.$A9~_,._.-pQ,ra 'IJaua·m:f!.r~~º cõe o r..a~if.icaç_ão addicionaz 
a um ·tacky{Trapho da Gamara oos Deputados 

o Cdngress0 -Nacional resolve: 
• · Árt. i -~" · Ffoa ó ~r.e~t4.eti~é P.a., i;tepubíica . ~~t9r~:h\dó . . à 
abr_ir, pelo Ministerio_ 'dà JUstiçà é Nego.cios In,teriores, 'o era-

. dfü> ·especiaV--de. 17 !40Glii, par.a oecorrer ás despezas co~ o 
pagamento das contas r elat ivas•· ás , vi3.gens. ·do· Lloyd lkasi:
!~i.i:<t:. ~: G?J9~ia,i <9~r~~ciénal de Dous füo~, nos ~ •. _3 .. e 4° tri-
mestz.~es • .. esto ,anno,. • . . ·.e . .- ·: .. 1-.· ~i '· , . . ;, •. - · , .. -· 

. A.rt. • 2 ú" !;rr_~çal &: _Pr.~~1~-e~t:.~-·-.. a~ Rei>ü~IA~a , iiu~~m.~4te. àl;(:
t9!~~ado_ ·.a, a~x:~~\ ~~1.~ ~hmster,10 , jia. J:ust.1ç~, e ~eg~ç~os }nte~ 
r1cres, o · t~dit.o especial de 3 :519$999. para págaxne;nto .Jle 
_ç:r~t_if.icação - ~dc~<}~o~:i:l, ~-el_ativ_a .ª'!~, exer~ici9s _ de 19~7.,_ i.918 
e· T9if.O, : ·a · um---lac.hygrapho: de :segu-nda·. ·classe; que contava; 
em 16 de n:ove'iiibfo dét~ Ultifuo anno, 1· ~ 'aí:m'.os;. aõ1.is meze~ 
e.11 dias de setviço; · · 

Art. 3 .. º I;tevogam~se as disposicões em contra·rio . . 
·sà1a das éo:tmnissões, -22 · "de Junho de 1920. :Dó,.;,-~ 

Porto. - José Al-ves. -- Pedro Corr~ti . 

. N. i:fü -:- i 920 

Redacção·;fi·rtfl.l ft,o .proie.cfo: .n. 414-;; óe 1191-9-. que, 1•eg.ula a en
trada a·e estra1l(Jeiros no te1't'itorio nacional 

... • -t \ . ... ~r. J .• • ~~ !,- . . ··-' , . • • ·, •• 

b Congresso Na·c.iona:I decreta: . . . . . , .. .. . . ; ' . . .. ..• . •:. ' . -·· ~ -.:) 

..:)~ ::.~A~~- '!~"!~ ~$ !ici,tÇ> ; ao Poder Executi\·o impedir & entrada 
nó t~~r1torjp..i tRªÇ~~}lj1l;,, ... _,,~ ., .; . .-_ . .. . '"'~ , , : . . . 1 ; .:.. . • ;~- , 

tº, de todo estrangeiro nas ~udrtõe·i!I d() at't. 2• delta le.1; 
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~60 ANNAES DA CAMARA 

2º, de · todo estrangeiro mutilado, aleijado, cego, louco, 
mendigo, portac!or de molestia incurave! ou de molestia con
tagiosa grave; 

3º, de toda estrangeira que procure o paiZ para- entre-
gar-se á prostituicão; -

4º, de todo estrangeiro de mais de 60 annos. 
Paragrapho unico. Os esfrangeiroí:l s que ·se referem 09 

ns. :2 e 4 terão livre entrada no paiz, salvo os port.adores de 
moles tia contagiosa grave: 

a) si provarem que teem renda para custear a. propria 
subsisteneia; 

b) si tiverem parentes ou pessoas que· por tal se respon
sabilizem, mediante termo àe fianca assignado perante a au
toridade policial. 

Art. 2." Pocerá ser eXpulso do territorlo nacional, den
tro de -cinco annos, a <Contar de sua entrada no paiz, o es
tr<r.ngeiro a respeito de quem .se provar;,. 

1º, que foi expulso de outro paiz; 
2°, que a policia dP, outro paiz <> tenha como ~Iemenlo 

pernicioso á ordem publica; 
3", que, dentro do prazo acima referido, provocarem 

actos de violencia· para, por meio de faetos criminosos, impo'7 
rem qualquer ceita i•eligjosa ou política; : · · 

4º, que, . peia sua coudutca, se considera nocivo ã ordem 
publica ou á segurança nacional; 

5º, que se evadiu c!e outro paiz por· ter sido condemnado 
por crimes de homicidio, furto, roubo, :bancarrota, falsidade, 
cC'ntrabando, . este!lionato~ moeda falsa ou lenocinio; 

~º, . que foi condemliado~ por juiz brasileiro"' pelos mes
mos crimes. 

Art. 3. º Não pôde ser expulso o estrangeiro que residir 
no territorio nacional · por mais de cln1~0 annos ininterruptos 
óu quando naturalizado nos termos da lei. . · 

Art. 4. º Para o effeito do disposto no artigo antecedente, 
salvo o caso do n. 4 do art. 69 da Constituição, considera-se 
reR,idente o estrangeiro que provar: 

f º, sua permnnenc!a em lagar ou Ic.gares certos do ter
ritorio nacional durante aquelle prazo; 

2º, haver fAito por termo, perante autoridade policial 
ou municipalidade dôs togares onde, no decurso desse tempo, 
residiu, ou para onde s~ mudou, a declaracão de sua intenção 
de permaneo~t' no paiz; · 

3º, que dentro do al!udido prazo vem mantendo no Bra
~il um ou mais c-entros de occupncõe~ babituaes, onde e~
_erce qualquer profiss~o licita •. 
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• 
SESSÃO EM 22 DE JU!'<IiO DE 19CO 

. · Art. 5.º Para qm~ o estrangeiro seja ha,·ido por naluru
lnado, na fórma do art. 611; n. 5, <la Constituição, siio rcrmi -
sitos indispensavcis: . · 

, 1 ", que se.ia legitima a posse dos bens immovei8 e estes 
JSuscel)t.iveis · fü>. applicacão util que d·enote, da parte do es
tran.:;eiro, o animo de fixar-se no Bresil; 

2°, qu~ o casamento com brasileira. não tenha sido effc-
i:-,tuado com o intuito de fraudar es\a lei; · 

3º, que o filho brasileiro seja ltlgitimo ou reconhecido; 
. 4º, que a residencia fique demonstra.da na fórma do ar-

tigo antecedente; . · 
5", que · não tenha m anifestado intencão de comervar a 

sua nacionalidade'. · · 
At't . . 6.º Concluido o processo administrativo da· rxpul

sào, a aútoridade policial o remctterá ao Ministro . da Justiça. 
e Negocios Interiores, para que resolva como de dire1t.v. Ex
peclido o acf.o de expulsão será. elle commuriicado a ~ado utn 
dos expulsados : · . . 
. . § 1.º O e~trangeiro expulsando poderá recorrer. '.icntro 

de <lez dias, para a · autoridade que ordenQu a expulH1\o, si 
esta se liver dado por qualquer dos motivos a g,ue se referem 
os ns. 1, 2, 3 e·li do art. 2u, ou, dentro de 30 dias pal'a o Po
der J udiciario, si o acto de expulsão se houver firmai.lo nos 
ns. 5 e '.6 do mesmo artigo. · 

§ 2.º Ao expulsando será licito retirar~se do paiz, clen-., 
tro dos prazos do para.grapho nnter ior, podendo, entretanto, 
a a,utoridade dete l-o. durante esses mesmos pra/.Os po1· mo
t ivo ·f:ie segurança, em logar não des tinado a crimmo~üs c·om-
muns, salvo no caso dos ns. 5 e o do art. ~º; • 

§ 3.ª No recurso ao Poder Judiciaria a defesa !lOU~istirá 
exclus ivamente na jusW.'icação da falsidade do motv10 alJe-
sado. · -

Art. '7.º O cstranr;eiro expulso, que voltar no pai;r, antes 
de ravogada. a expulsão, ficará, pela simples· vcrificai;ão do 
f.&cto. sujeito á pena · de dolls anU•)S de pl'i:sã.o, ap.Js o cum
primento da. qual será novament~ expuls~. · 

Ps.ragrapho un ico . O processo o j 11 li;amcnto neste caso 
serão àa competencia da JnsLica. F•:dc•:nl. . 

Art. 8.0 Ao Poàer Exet;utiw f. fucullaclo r,3'\:·ogar a ex
pulsão, si houverem ccssndo ·us . · :w-:a~ qu.o a mrdivnram . 

Art. 9." Revogam-se as disposicões ém contrario. 
·Sala das Commissões. 22 de junho .die 1920. - Dorval 

Porto. - José Alves. - Ped1'o Corréa . · · • 

o· Sr. Presidente - Os projeclos vão ser enviados ao 
6ena.do . Passa-$e ás votações constantes da ordem do dia. 

Votação do pro.iccto n . 31, de 1920, abr indo os creditos 
necessarios partl o transporte, roccpcão e 110spedagem do l'ei 
aa Belgiea e ele sua flea i Familia (2ª discnssão ) . 

C.- Vol. I1 M 
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Approvado~ successivamente, em 2ª discussão, os seguin
te~ artigos do 

PROJECJO 

N~ 31 - i920 

O Congresso Nacional decreta: 
. Art. f.º Fica o Governo autorizado a abrir, pelo Minis

terío do Exterior, os crcditos necessarios para o transporte e 
recepção e . hospedagem do rei da Belgica. !Alb'erto I é Sua 
neal Familia. · - · . . 

Art. 2.º .Revogam-se as dispQsicõ~.s em conttario. 

o .sr. Prêsidente - o projecto passa á a· disoussão . . 

o Sr. Oscar Soares (pela ordem) requer e obt:em dispensa 
de intersLicio para o projccto n. 31, de i.920, figurar na ordem 
do dia cl:i. ;: ":"· ::.io segl,inlc. 

Votação do projecto n. 508, de' 1.9L:l. autoi'iz.ando o. ces- · 
são grntuila no Estado de Pern;imbu;~o de uma. área de ter
reno IJara a· construccão dos edifícios do Thesouro e da Re-. 
cebedoria estaóuacs; com parecer da t..::ommissao de Finanças. 

•contrario ao projecto e apnrov:indo o ·r;et'> do 8L·. Presidante 
da Republica (vide .pro.iedo n. 250 B, de 19H}) (discussão 
unicn.). 

O Sr. Presidente - A votação deste proJecto 6 feita pelo 
processo nomiual, de accôrdo com o Regimento. 

O projcclo é o seguinte : 

O Congresso ·Nacional 1·csolve: 
ArL Lº l•ica ·o Governo autorizado .. · a. ceder gra.tuita

m cnt o uo Estado de Pernambuco, para a construecão dos edi
fícios do 'l'hesouro e nec.cbedoria estaduaes, uma á::.-êa de 
1. 01 i melros. qundra(Jos. dos terrenos desapropriados para as 
(lbras do porto duquclle Estado. 

Art. :;.º nevogom-se as disposições cm contrario. 
Os senhor~;;i quo approvam o projccto n. 508, de 1919. 

rc.i~il~~nr1o o ·1~(~1.0. ri:sponderão - sim - e os que rejeitarem 
o pro.1rr.ln. approvando o ·1>éto - responderão - nao. 

O Sr. J'uvenal Lamartfne (4" Secretario, servindo de .f") 
pr_ocedo á chamada dos Srs. Deputa.elos para a votação no
mmal. 

. 1 

:Vae-se proceder ã chnmada. 
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~eita a . chàmacla , respondem - sim - approvan<lo o 
l~eferid~ pro,J.ecto n. 508, de 1919, e rejeitando o véto os Sr:;. 
Frederico Borges, Gonzaga · Maranhão Arnaldo· Bastos Pedro 
Co~rêa, Turiano Campello, AristarchÓ Lopes, Natali.cíÓ Ca.m
bo1m, Alfredo de ~lava, Octavío Mangabeira João Mangabeira 
.Paulo de l<'rontin, ViÜenle Piragibe, Raul Bàrrcso Buarque d~ 
Nazareth, ·Francisco Valladares, e Augusto Pestana (16) . . 

E respondem -não -- approvando o véto e rejeitando 
o re.f~ri~o projecto n. 508, de 1919, os Srs. Dorval Porto. 
EI?h1genio de Salles, Souza Castro, Dionysio . Bentes, Bento 
Miranda, Prado Lopes, Cunha Machado, 'Arthur Collai·es Mv
reira, Agrippino Azevedo, Rodrigues Machado, Pires · .H.ebello. 
l"elix Pacheco, Armando Bul'lamaqui.. Marinho de Andrade, 
.'l'homuz Rodrigues, Vicente Saboya, Thomaz Accioly, JoSá 
:Aub>usto, Juvcnal Lamart_ine, Cunha Lima, Oscar Soares, 
Octacilio -de Albuquerque, Sim~ão Leâl, Luiz Silveira. Costa . 
Rego, 1'·Iendorn;a Martins, Rodrigues Daria, Manoel Nobre, 
RalJ.l Alves, Elpidio de Mesquita, Munir Soth-é. L·~~·o Ve!Jc.~o. 
Heitor de Souza, Sampaio Corrõa, Mendes Tavares, Azevedo 
Sodré. Manoel Reis, Ramiro Braga, 'Verissimo de Mello. Mau
:r.icio de Lacerda, José Alves, Augusto de Limn, Malta .Macha
do, nibeiro _ Junqueira, Silveira Brum, AmeriOQ Lopes, José 
Bonifaeio, Gomes . Lima, Antero Botelho, Francisco Drcseane, 
Lamo:unier Godofredo, Josino qe Araujo, .Moreira Brandão • 
. Francisco Paoliello, Jayine Gomes, Alaor Prata, Cam1llô Pra
te$, Manoel F'àlgencio, Edgard da Cunba, Mello .Franoo, Sall~ 
~unior, Alberto Sarmento; Marcolino Barreto, Prudente de 
Moraes i:Filbo, José. Lobo, Roàrigués Alves Filho, Pedro Costa, 
.Carlos de CSJilpos, .Arnolpho Azevedo, Ayrea da Silvo Olcg~
·1·io Pinto, Pereira Leite, Luiz Xuyier, João Pcrnetta, Eugemo 
Müller, Celso Ba.yma, Carlos Penafiel, Maccal de. Escobar, 
Octavio Rocha, Domingos Mascarenhas, Ba.1·bosa. Gonçalves, 
Jo_aquim :Qsorio e Carlos Maximiliano (8J). 

' . . ' ' . . 

O Sr. Presidente - Respondera:n á chamada 99 Srs. 
Deputados. 

Não ha numero para se proscguir na votação. 
Passa-se ás materias em discussão. 
Não ha numero para so pros·eguir na votacllo. 
Encerrado cm discussão o n1·t.igo unico do projecto n. 56, 

dG 1920, abrindo o credito supplcmentnr <le 50 :000$, para pa
gamento a ofi'iciacs e prncas que se re:Cormarom ou já refor
mados da Brigada Policial e Corpo de Bombeiros, ficando 
adiada a votação. 

Encerrado em 2• dicussão o urtigo unico do projecto ·n. 57, 
de 1920, o credito especial de 1.889 :260~. para acquisicão .de 
material fixo e r_odantc, <lesLinado á linha fcrrea da Barra Bo
µita ~ Rio d~ J?,e.ixe, ficando adiada a votação •. 
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O Sr. Pí-e:sidente - Esgotadas as ma terias em discussão, 
vou levantar a sessão, qdesignanào para amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Votação do projecto n. 56, de 1920, abrindo o credito sup
plementar de 50 :000$, para pagamento a officiaes e praças 
que se reformarem ou já reformadas da Brigada Policial e 
Corpo de Bombeiros (2ª discussão); 

Votação do proJecto n. 57, de 1920, abrindo o credito es
pecial de 1. 889: 260$, "'Para acquísic;ão de material fixo e ro
dante, destinado á linha ferrea e.a Barra Bonita e Rio do Peixe 
{24 discussão); 

Votaçã.o do projecto n. 508. de 1919, autorizando a ees
·8ão gratuita ao Estado de Pernambuco de uma área de ter
reno para a construcção dos edifícios do Thesouro e da Re
cebedoria estadual; com parecer rla Commissão de Finanças, 
contrario ao projecto e approvando o 't.'éto <lo Sr. Presidente 
da Republica (vide projecto n. 250 B, . de 1918) discussão 
unica; 

3• discussão do projecto n. · 31, de 19~0. nht'indo o~ cre
ditos necessarios para o ·transporte, recepção e !J,ospedagem 
do rei <la. ·:Belgíca e de sua real familia; 

. 3• discussão <lo projecto · n. 3{}, de 1921), ~brindo o . cre
dito especial de 120 :8rõ$823 para pagamento a Iriondo & 
Comp.; . ·· 

3& discussão do projecto n. 32, de 1920, abrindo o cre
dito especial de 20: 637$779, para pagamento ao desembar-
gador Esperidião Eloy <le Barros Pimentel. , 

Levanta-se a sessão ás 14 horas e oiO minutos. 

39• SESSÃO, EM 23 DE JUNHO DE i920 

PRF.SlDENCli\ f)Q BR. BUENO BRANDÃO; PRESIDENTE 

A's 1 a l1oras. procede-se :\ chamada, a q ... e respondem oe 
Srs. Flu~no Br:indiio, ~.\ndrndl\ Bezerra, Juvenal Lamartine, 
Or.taciJíci dl' Alhuquerque, Dorval Porto, Herculano Parga, 
Armnnrlo Burlnmaquí, Marinho dP Andràdc, Thomaz Rodri
gue~. VlcC'nlP Sahnya,-. Thomaz Ca,•alcanti, Osorio de ·Paiva, 
FrN:lrrieo Borges. Simr.ão Leal, Eduardo Tnvares, Austregesilo, 
Pedro r.orrt.·a, Aristarcho Lopes, Alfredo de Maya, Meridonca 
Martins, .João !\f('nezes, Manoel Nobre, OasLro Rebello, Leoncio 
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Galrão, Elpidio de l\!e.;;quita, RodrigUes Lima, Heitor de 
Sonza, Octavio Ja Rocha Miranda. Sampaio Corrêa, Paulo de 
Frontin. Vicente Pirag·ib~. Tlaul Barroso, Buarque de· Nazareth. 
Verissimo de l\follo, MauÍ•icio de: LacP.rda, José Gonçalves, 
l<'rancisco Yalladares, Emilio Jardim, Americo Lopes, Fran
cisco Bressane. Moreira Brandão, Francisco Paoliello, JaymP. 
GC1mcs, .\laor Prata, Manoel Fulgenc.io, Edgardo da Cunha, 
Carlos Garcia, Ferreira Braga, Cincinàto Braga, José Roberto . 
.Albnto Sarmento, narcolmo Barreto. Pmdente Ae Moraes . 
FHho . . ros6 Lobo. Pedro Costa, Carlos de Campos, Arnolpho 
Az~vf'do, Ayres da Silva, Olegario Pinto, João Pernétta, Euge
nio M111fer, Ah•aro Baptisla, Evaristo Amaral, Carlos Penafiel. 
Octav10 Roc.ha, Domingos Mascarenhas. Barbosa Gonçalves e 
Carlos Maximilieino. ( 68.) . " 

Abre .. se a sessão . 

O Sr. Juv~nal Lamartine (.2'" Secretario) procede á lei
tura da acta da sessão antecedente a qual é. sem observações, 
approvada . . 

· O .sr. Presidente - Passa-se á leitura do expediente . . 

O Sr. Andrade Bezerra (4• Secretario) procede á. lel~ur~ 
d\'l seguinte 

EXPEDIENTE 

Offirifo.s : 

Do l\linisterio da. Viação e Obras Publicas, de 22 -Oo cor-· 
rente, em.·iando a. seguinte 

MENSAGEM 

·.1Sr·s. mP.mbros do . Congresso Naeiono.1 ~ Tenho . a· honra 
de '9úbmeltcr á vossa esclarecida deliber·acão o assumpto con
stante da inclusa ~xpobicão que me fci dirigida pctõ Sr. 
ministro da Viação e- Obras Publicas, acprca da abertura de 

·um credjto •fo j 5 :000$, ouro, para attender ás despezas ·coro 
e representação do Bra~il no Congresso Postnl Universal, a 
realizar-se em Madrid, durante o mez de outubro do corrente 
anr.o. · 

Rio de Janeir.o, 22 de junho de i 920, 99ª da Independen
oia e 32° da Republica. - Epitacio Pessôa. 

Sr. Presidnnte da Repuh!il'a - Tendo a Secretaria In
ternacional da ·União PClstal Univer~al, r.m BPtna. communi
ca~o á DirP.ctoria GPrai dos norreios }1raslll\fros ou<- a rn
união, adiada em conse.11uencfa da eonflugracã:o europén, do 
Congresso Postal Universal, deverá r~&.lizar-se ern Madrid, 
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tlnrante o mcz de outubro do corrente anno, segundo a aesi
gnação do governo de Hespanha, - e devendo o Brasil, como 
membro da União Postal Universal , tomar parte no refer ido 
Congresso, torna-se necessario solicitar do Congresso Nacio- · 
nal o credito <lc 15 :000·$, ouro, afim de occorrer ás despezn.s 
com a alludida representacão. 

Rio de .Janeiro, 22 de junho de 1920. - 'J. Pires do Rio. 
A' Commissilo de Finanças. 
Do l\1inisterio da · Agricmltura, Industria e Commercio, 

de 2t do corrente, remettendo as seguintes 

INFORMAÇÕES 

Sr. 1" Seciretario da.. Camara dos Deputados - Em res
posta ao vosso officio n. 518, de 14 de outubro do anno findo, 
declaro-vos que este ministerio deixou de providenciar sobrn 
n pagamento das c.<mtas de Ramiro l\f. Costa & :Filhos, na 
importanc)a total de quatorze contos quatrocentos e vinte mil 
réis \ 14:~20$000). não só tendo em vista! o que dispõe o § .2" 
do art. 31, da lei n. 490, de i6 de dP.zembro de 1897, como 
pela não existencia de consignação onde pudesse ser capitu-
lada a dcspeza. · 

Saude e fraternidade. - Simões· Lopes. 
. A quem :fez a rcquisi<;ão. 

Do Ministerio dos Negocios da Fazenda, de 22 do cor-
rente, enviando a seguinte · 

MENSAGEM 

Srs. membros do Congressso Nacíonal Remettendo-vos 
a inclusa exposioão .do Ministro da Fazenda; . sobre a necessi
dnde Cle um credito especial de 13 :202$100, para occorrer ao 
pagamento da ; rnlificação <le 30% -sobre -vencimentos, rela.:.. 
tiva aos exercícios -Oa 1912 a 1917 a que ter:im direito os au
xiliares da Tmpronsa Nacional Carlos Alberto Machado e Al
·vnro da Rocha Vinnnn, em face do disposto no art. 94, alínea 
V da lei n . 2. !H4, de 3 de janeiro de 11H2, f.enho a honrii de 
voH solícit.âr a compet.ente autoriznQüO Pl1Ta a abertura do al-
ludido credito. · 

Rio de Janeiro, 16 de julho do 1. 920, 98º da Indt1penden
cia o 32º tia. Republico.. - Epitacio Pessoa, 

Exposiçáo de m.otivos 

Exmo. Sr-. Presidente <ia Republica - Pará ser ~usteado 
pela verba «Exercícios findos~. o Thesouro Nacional processo 
o pagamento da grutificn:cão do 30%, relativa aos exercicios 
de? 1912 a 1917. a que tom dire'ito os auxiliares da Imprensa 
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Nacional, Ca,rlos Alberto Machado e Alvaro da Rocha Vianna , 
em virtude do disposlo no art. 94, alínea V da lei n. 2.544, 
de 3 <le janeiro de 1912. . ·· 

· O Tribunal de Contas, porém, negou registro á: <lespeza. 
por entender qné não cabia no caso a excep.oão ristabelecida 
no art. .Jº da lei n. 3.313, de 1G de outubro de 1Sbú. 

Solicitada a reconsidera(,'ão desse .acto, o mesmo jnstitulv 
<lEclarou gue subsistiam ainda os fundamentos da recusa . 

· Em vista do e"Xposto e sendo indiscutivcl·:o direito dos re
feridos funccionarios, a unica. providcnc ia cru e se impõe pnra 
a ~atisfação do pagamento de que se l•ala. é a da. aberlurn. dt: 
um · credilo especial na impor!.ancia de 13 :202$1.00 a quanto 
scmmam as mencionadas gratificações. 

Como, porém, essa medida dependa de próvia nutol'iza
oão. <lo Congresso Nacional, pe.ço a V. Ex . se ·digne de pro-
mover sua obtençãó. . · 

. • 4 . 

Rio de . .Janeiro, 16 de junho de 1920. - Homero Baptista. 
A' Commissão de. Financ.as. · 
São successivamente lidas as redncç.ões finaes dos proje

ctos ns. 1Z A, :13 A, 15 A, 16 A e 67 de 1920, a.s quaes vãc 
publicados em outro loga.r. 

· E' lido e vae a imprimir o seguinte 

o' PARECER 

N. 6 - 1920 

Concede licença ao Depu(ado Raul Fernândes para representar 
o Brasil na Conferencia para a creação de um «IJu:reau'!> 
central para o registro internacional e o exame dos pedi
dos de invenção. 

Em data de· 21 de novembro de 1919 o Sr. Presidente da 
Republica solicitou <lo Congresso a precisa licença para que 
pudesse acceitar o ,Deputado Raul F ernandes,. então, em Pa
ri~. á commissão <ia representar o Brasil na conferencia nara 
a creacão de um burea'!,l central para o registro internacional 
e o exame dos pedidos de patentes de invenção a. se realiza1· 
alli no mesmo mez. Esta Comm issão nad:i. tendo u oppor é dn 
parecer que ~e conceda a licença em bon. hora solicitada pelo
Govorno para aproveitar os servic.os do . illustrc> rcprcscnlant·· 
fluminense naquella commissão internacicmnl. 

Paroco no Relator que esses pcrlidos de licenca devem 
antes trnnsi Lar pela Commissúo de Poderes, mas desde que 
a Mosa os encaminha, como o presento, segundo o .~eu oh.ir.cio 
o não segi.Indo a. sua natur·ezn, ás commissões · tcchnicas com
Pl'lontes, não tem duvida em cxharar a respeito o seu pa.rec~l' 
como Cl supra t.rànscripto. 

Sala das sessões. 30 do novnmbro de 1919. - Alberto Sm·~ 
manto, Presidente. :._ .Mau.ricio de Lacerda, Relator. - Au
gusto de Lim.a. - Americn Lopes. - Buarque Nazaretk. 
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MENSAGEM 

Srs. · membros do Congresso Nacional Sendo ncceesa-
rjos os sei·viços do Sr. Raul Fernandes, Deputa-do Federal, 
actualmente em Pari.:;, para representar o Brasil na Confereni
cia para a creação de um uu1·ccn central para o registro in
ternacional e o exame <los pedidos de patentes de inven~ão a 
se realizar no co,rrente rnez naauella capital, peço-vos a pre
cisa licença para que o mesmo Deputado possa acceitar aquella 
-0ommissão. · · 

Rio de .Janeiro. 21 .de ·novembro de 1919. - Epitacio Pes-
$Oa. 

O Sr. Presidente - Está finda a leitura do expediente. 

O Sr. Francisco Valladares ('') ~·Sr. Presidente, ha dias, 
referindo-me :i deficiente, á defeituosa installação da Ga
mara, ousei pedir a V. Ex. e á propria Gamara, de quem de
p~nde a solução; uma providencia que poderia co.nsistir na 
execução do pro.iecto ha annos apresentado pelo general 
Souza Aguiar. completando-se, ~em de.formar este edificio, 
cnnstruindc-se aflui mesmo uma sala de sebsões ,apropriada 
aos trabalho5 de. representação nacional . 

. Resummdo meu discnrso, alguns jo.-naes. nof.ic'iaram que 
eu me pronuncíára pela construc~.ãi) de um palacii> para o 
Congrr.sw. · __ 

Não se deu tal e aproveito a opportunidade para uma re-. 
ctificação. . · , .. 

Além de. não acreditar na t:.empre. p0r muitos desejada 
e sempre ádiada c·onstruccão de um palacio para o Congressú, 
eu n~o me animaria a opinar por ella.; não tanto pela co'nsi
derac;.ão de despPza - outras maiores tem feito a Republica, 
em cousas· mfmos uteis. . . - mas, por(]ue t.rantando,..se de 
uma inslallação definitiva para a represl'ntacãô nacional. pa
rece. respeitada a nossa. Constitui<,:.ão, que $~n1elhante instai ... 
laçi'io n~o deve ser feila na cidade do Rio de .Tanl;!iro, não está 
destinada . t'. $er pP.rm~nentemcnte a capital da fü:publica. 
PP.la Conslítuíc;ão, a capital, mni!!.' dia8 menos dias, tem de ser 
mudada. 

Aproveito m('smo o ensP.jo, Sr: Pl'esidente, para d cela ... 
rar--mc, uma vez mo.is. pela. .conYer.ieucía dessa muda.nca .•• 

O SR. Ar.VARO BAM'tBTA - Muito bem; e se póde des 1 inar 
a quantia orçada do pnlucio do Congresso para essa mudança. 

o Sn. FnANCIS!'tO VALLADAnr-:s - •• ;podendo, bem diz o 
nob1·R Dcpnf:id,1 pelo RiO" Grande do Sul, dP.::;linar-;se á mu
dança a cinanLin .iá re~peitav<'l em que está orçada a constru
r.ção do palnr.io , 

( '") Este disct'"SO não foi revisto pelo orad<n". 
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Entre outros graves motivo~ Que naturalmente levaram 
o poc:l.P.r c:onstituintc a decreta, a determinar taxativamente :t 
mudanca. qnrro crêr t erá, poderosament.~. influido na. d<>l i
ber::ição do l eg i~Jadnr r epublicano a nccessidad~ de sublrullfr· 
o Governo da Republic.:u ás influencias, nem sempre bene
frnas de uma grande metropole como esta: o legislador con
slituinte - no seu zelo p·elos verdadeiros -interesses da. de~ 
mocracia - idéou o Governo em um sitio mais distante. 
menor e mais tranqnilln onde menos se pudesse fazer sentir 
taes influencias . . 

Elle imaginou os poderes publicos deliberando, com pon
deração e calma e livres da pr~s~ão da opinião nem sempre 
bem formada de um grande emporio commercial e industrial. 

Com o progresso e desenvolvimenlo, com a e:tpansão ~x
traordinaria Que para o Rio se <lesenha, talvez seja tempo .<.ie 
começar a cogitar no cumprimento àa Co.nslituicão. . 

Não será dlfficil mesmo que. lembrando .o te.xto consti
tucional e a -conveniencia. sinão ·<>pportunidade de comecar
mos a pensar em obedecer a elle e não em difficullar cada 
vez mais o que a Constituição dispõe ou não esteja de inter
pretar o sentimento e aspirac·ões dos verdadeiros republi
canos; transportada a séde do seu governo para o planalto, 
para o in terior do paiz - lá onde alvoreceram os primei
ros sonhos de liberdade e independencia - a :Republica. por 
assim dizer, se approximaria <le suas fontes. . 

Haveria. ainda a vanl.<hgem - e essa incalculavel para o 
·progresso do Brasil - a de chamando para suas ti-rras 
desertas á attencão de maior numero - de appressar-se a 
civilização brasileira, a civilizrcão do sertão: lá ·nesse pla
nallo, cujo abandono tanto retarda o. nosso progresso - lá. 
estará o futuro cio Brasil, quando para as suas possibilida
Jes infinitas se voltrrem as attenções dos poderes publicos; 
e &.lli se poderem e~pandír as acti vidades que tem forçosa
mente. ele buscur.-nos, ali se possa exercitar' a accão, o tra
balho do novo Brasil. 

Fique, pois, bem clai:o qué não desejo a eonstruéÇão de 
um pal '.'cio dispendLoso para o ·congresso além de outros mo• 
tivos, tem de ser a sua séde permanente ... 

o SR. ALVARO BAPTISTA - Nem o paiz póde. • 
O SR. F;RANCJsco VALLADARF..s - • • • Di:i V. Ex. muito 

bem; e pedindo de novo a attenrão da Gamara para esta pes
sima installação, lembro á V. Ex. á Mesa uma providencia. 
que, pondo termo no P·rovisorio cm que lemos vivido, resolva 
afíno.I o problema, <lando á Camaro. não uma installacão, 
não lu~uosa. mas. r<lequada. convP.ninnte, propria, errl que 
possa haVer, ao rrienos~ regular idade ele tral:1alhos . (Pausa.) 
· Como, Sr. Presidente, não ha :?inda numero para vota
ções e acredito prestar scrvico :i V. Ex. e á e.amara, em 
ve.z 6c <lei:\'.nl-o sílenciosamcrile sovre a Mesa, com':' era. mi
nha intenção, lerei e justificarei 11m peq,wno nrojP.cfo à?. lei, 
que desejo sub~etter á consideração dos Srs. Deputados. 
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V. Ex. me permittirá a sua leitura. 

«Art. 1. º O Poder Executivo mandará construir 
. immediatamrmte uma estrada de rodagem macadami
sada, qnc, pa1·tindo do ponto mais convenienle do Dis
tricto Federal, encontre na Raiz da Serra, Estado do 
Rio de Janeiro. a antiga estrada. União ~· Induslria ... 

Art. 2.º E' o 'Poder Executivo autoriza.do a des
pender nessa estrada e reparações nccessarías do tre
cho comprehendido entre R.ajz da Serra e Petropolis 
até a quantia de 2.000 contos de réis. · 

Art.~ 3. º A construcção por administracão, concur
rencia ou como melhor entenda. o Poder Executivo, de
verá estar concluida até 3 de maio de 1.922. 

I' 

O projecto, Sr. Presidente, está acompanhado da seguinte 
justificação (M) : 

Justificação 

«A antiga esf.rada União e Industria, que tanto 
serviço prestou ao Brasil, construida peJa vigorosa 
iniciativa de !\'iar1rtno Procopio Furrcira Lage, foi ad
quirida pelo Governo da Monarchia. entregue ao transi
to publico e paulatinamente abandonada, além de ou
tros motivos, por falta de con~e1·vacão. Ultimamente, 
Estarlos e municipalidades por c~la atraves!:!adas, re
Bolvcram rcpara.l-a, o que está ieito em grance parte. 
A estrada, porém, não poderá preEtar todos os ser
vicos que do seu trafego são <Jc esperar, sobretudo 
11nra o fscil aba~tecimento desta Capital, si não fõr 
desde jã construido o trecho de que cogita o projecto, 
em um percurso de cerca àe tio kilometros. Essa 
construccão, a1iàs resolvida pelrJ Governo Federal e. 
mesmo inaugurad:::i. batendo-se ha 9.nnos a primeira es
t~ca, foi ou tem sido constantemente adiada, além de 
·outros ruotivos. por falta de verba. Parece ser tempo 
de leval-a a effeito, entre outr:l':l ra:i:õcs pela do per
mittir que a União Industriu, rer. aradn. já ou restau
rndn, preencha seu principal obj1•ctivo que é ctnra
monte o do sr.rvit• á estn Capital, ligando-a ao interior 
do Brasil. Dos vurios tra(;.ados esludnc!os, o Govcrr.o 
preferirá o mais conveniente. E&t.e pareec ser o que, 
approvcHundo o trecho já construido dentro do Dis~ 
tricto l''edoral até :Merily, ahi atravessa o río do mes
mo nome, acompanhando o leito da Leopoldina nté 
Pilar; d<'l Pílar vae a villn. do. E:->trelln e, do.lti á Raiz 
da ::::erra para alcnnoar~ pela nnLign, União Industria
Petropolis1 Não se trata, como a f1rimeir:i. vista podcrja 
-par(lcer. ue uma fü1ha de re.cre10 para aulomove1s. 
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simp!es tourismo; sim. de um~ verdadeira estrada 
tr~r,ico par?:_ o interior . do Bra:3il . Completa e apro
·;en.a ~ "ÇJniao ~ Ir.dustr1a que, tende ~ustado ao tempo 
a Naçao 'f. .'1 m1l contos, para s:;r deixada por longos · 
annos em abandono, eslá agora. 8el!do reparada e de.:. 
verá ser daqui por deante conservada e prolon~ada 
por onde for mais conveniente, CE.da vez melhor ser
vindo ao interior do paiz e á esb Capital, libertàrrdo
nos das deficiencias e vexames <.!n um trafego ferrec
viario mal feito ou insuficiente . Algumas ligações que 
augmentarão a utilid.ade desta. rêdo de estraáas de ro
dagem, estão já. se fazendo, como a de Therezopolis . 
Outras , serão successivamente projectadas e levadas a. 
effeito, ·si o trecho de que o pro.)ecto cogita, não for 
<!emorndo, trazendo a rMe á Capital da Republica . Com 
a quantia que o Governo é autorizado a despender, re
lativamente pequena., comparada á somma de ut ilida
des e interesses que a estrada, as~im completada, virá 
incrementar e desenvolver,. poderá a construccão. sem 
atropellos e com . solidez, 'estar ccmcluida antes de 7 
de setembro de i922. Entraremr.s assim no Centena
rio tomando o poder publico um?. iniciativa que terá 
decisiva e dilatada influencia ns solução do problema. 
de transl_lortes neste · exlenssimo ~nlz.> . 

E' certo que a estrada União e Industria; adquir:ida, como 
se viu, por uma somma respeitavel, de 14.000 :000$, ao tempo 
da Monarcia, ha· mais d.~ quarenta annos ... 

O Sn. PA"tJLO .DE Fn:O'.NTr.'i - Ha quasi cincoentn. . 
o SR. FRANCISCO VALI,ADARES - • •. qunsi cincoenta, co'mn 

bem· diz o nobre ··Depulado, · íoi deixada ao abandono, o.lém dl\ 
falta do conservação, pela C'ircumstancia de terc;m sido conf;
truidns a outm Estrada de Ferro Peçlro TI, hoJc Central rio 
Brai;;il , servindo a uma parte da zona. por -~lia atrayessada . e a 
Leopoldina, em outra: não estando ella ligada dlrec lamento 
ao Rio, e. sobretudo, não havendo então automoveis, , condu
ccão que vem modernamente dando maior incremento ás es
tr adas do roC:agein, ('ra natural a .preferen~ia polas vias-fer-
reas, o que del erminou seu abandono. . · 

Hoje, porém, com os progreS'!!os da industria de automo
vcis, com a prodigiosa ex pansão que tem tido o aulomobllismo. 
considerando-se que já existem caminhões automo"\'eis para 
1 O toneladas de carga, que é já possivel a formação de verda
deiros comboios de uutornoveis, n·üo careco de ser demonstra
da a conveniencia de, no lado das estradas de ferro, sem que 
de qualquer modo so entorpeca a conslrucção destas, se co
gite da rMe <las de rpdagem, completando o systoma rorro
viario <.> facilitando os transportes. 

A v antagem de bons caminhos dP. rodage.m, permittindo n 
trafego de automovois, nüo precisa de ser enonrecida : ainda 
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não ha muito fícou patente, de modo decisivo; na Inglaterra, 
por occasião de uma seriissima grév6 geral de ferroviarios. 

Lloyd George tirou ao movimento· toda a ÍQ)portancía, ap
parel hando-se com os necessa1•,os vehiclllos autornoiveis; com 
ellcs, pourle enfrentar as difficuldades causadas pela cessacão 
do tr-afcgo ferroviario, fazendo-se o abastecimento da grande. . 
metropole, que é Londres, com perfeição maior do que as pró-
prias estradas de ferro. · 

Nos paizes de boas rêdes de estradas de rodagem, as gré
ves ferro-viarias - até aqui consideradas das mais graves, 
pondo em cheque o poder publ~co ,perderam de muito a im-
portanci!l. · 

Sr. Presidente, por occasião da ultima greve da Leopol
dina a Estrada União· e Industria, apezar de seus defeitos e 
d<'ficienc.ias, prestou assignalados serviços. Construido o pe
queno trecho de que cogita o projecto, embora haja inter
rupções ~- trafego da Leopoldina, e na propria Central, di
minuem as difficuldades do.~ aba~tecimento desta Cap~tal. 

O SR . .AwrnN10 AusTREôESILo-Durante a greve na. Leo
poldina, a Uniio Industria prestou assignalado serviço. 

O Sn. F'RANc1seo VAI,LADAREs - Parecendo, á primeira 
vista, um ·problema de pequena monta, da competencia do 
Poder Municipal do Dístrícto Federal. é este, entretanto, 'hem 
mais importante· e deve ser resolvido, com u1'genciá, 'Pelo 
Governo da Republica • 

. O SR. Dol\1'.lNGos l\fAsCARE.~HAS - Probiema de alcance 
nacional . 

o SA. FRANC1sco v ALLADARES - Tráta-se · de 'Pequena 
despeza, que aprove.ita grandes trabalhos já realizados, com 
vantagens inconU~staveis. evidentes. Q•ue não precisam ser 
demonstractas para a Capital Federal. 

Não se t.rata dP. turismo; aliás_, grande eleniento de . pros
pe'ridade pnra regiões e paizes; não visa. a pro.iectada estrada 
divertir simpit!smente os ricos; a que~tão tem outros aspe
ctos bem sérios. 

UM SR.. DEPUTADO - E" uma estrada ~ommercial. 
o SR . ANTONIO AUSTREGi':SlLO ....:.. Como .iâ se faz de Santos 

a S. Paulo. 
o SR. FRANCISCO VALL,\OAm:s - Sr. Presidente, como 

l<'mb:·ou em aparte o illustx:e Depuludo pelo Districto Federal, 
er-;ta i:-sl.rada j(1 . p'ndm•ia estar construido.; batida a primeira 
Mtaca, sendo . Mini~tro da Viação e rmincmte Sr . Soabra, a 
con.::lrucçã.o não foi por deanle porque o tracado 1mtão prefe
rido era o mais longo, o mais d_ifficil e o mais despendicso. 

o Sk. PAULO DE FnoNTIN - · AbandonoU-SP o traçado ' pri-
mitivo . · 
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O SR .. I<'RA~~1::>co V,\.LLADARES - Abandonou-se, como 
ob~erva o illustrc. apresentanLe do Districto Federal o tra-
çado dà Estrella. · ' 

'.renho á vista um mapp:i em que estão figurados quatr<i 
traçados, para estrada. · 

~es8es, na occasião, preferiu-se o mais .longo, o que de
termrnou o abandono da construcção. . 

Prova de _que o assumpto tem sido preoccupacão do Go
verno, é a cx1::.teni.;1a de nada menos de quatr\l traçados e'3-
tudados... · 

o SR. PAULO DE FRONTlN - Estudos. de mai3 e acção de 
menos. 

O SR. FRANcrsco 'VALL.\DARES - No Ministerio .da. Viaw 
. ção devem estar os estudos. 

·O tracado Castro Barbosa não aproveitav3' a União Indus
tria para a subida da serra de Pelro110lis. 

Partia do Districto Fed'cral, passava. na Pavuna, acompa
nhando o leito da Rio d'Ouro; $ahia na . Quilandinha altingin
do por ahi Petropolis . Ali foi batida a estaca a que me re
feri. 

Outro traçado, ainda pela Pavuna, indo a Sárapuhy ( .Leo
poldina); ahi abandona.ado a linha abandonada da Leopoldina 
- ganhava a estrada velha do Porto doa Estrella, indo ent1·on
éar-se na Raíz da Serra com a estrada União Industria, su
nindo por ella até Petropolis. O outro, acompanha·· a Leo
poldina em toda a extensão até a Raiz da Serra. Outro, acom
panhando a I.eopold;na até pouco arleante da Penha, ahi pro
curando o littoral, a.travessa o Rio Merily Iia foz e segue em 
direcção á Villa rla Estrella. 

Este traçado, que é talvez o mais c·urto, apresenta uma 
diffl:culdade - a de um extenso pantano. de quatro kilome
trns, na travessia do Iguassú, o que difficulta. e encarece a. 
construccão; Além de cara, nesse panlanal, a cog,strucção será. 
demor.ada. 

O SR.• PAULO DE FRONTTN - São terrenos baixos, onde, 
ali.á~, !oi o leito antigo . 

o fl>R. Fa.o\'Nctsoo v AT.LADARES - Ha uma pê(Juénã. va
riante, que se deve adoplar, parecendo a preferível, aprovei
tando o aur. e!"tá. feito, vis'ando o mais curto, o mais rapldo, o 
imenos dispendoso ~. ,; 

O SR. PAULO DE FRr>N'rIN _.... Ha dous traçados. que podem 
~er estudados ... 

O Sn. FRAN"msco V ALI.ADARF.!S - Ha trabalhos e trabalhos 
imporluntes ;iá feitos, no Districto Federal, a variante, a q.u& 
ulludo na justificação escripta, aprovcila os trechos cc.instrui
do$, flucr no Dist~:cto Fcderul, quer da· Raiz da Serra a Pe
tropolis. ·.ra:r.endo-sc uhi reparações necessarias da antiga es
trada. UnHfo e Industria. 
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o SR. k'iTúNIO AtJ::>THEGBs1w - V. E:ii:. dó. .. lic.enca . para 
um aparte? O Dr. Raul Veiga, presidente do _Estado do Rio, 
está muito empenhado na construcção dessa estrada, no que 
tem empregado todos os esforços . 

O Sn. FRÂNcISco VALLADARE'S. -. Muito louvaveis1 sem 
duvida. Aliás, já me referi. aos trabalhos realizados na UDli.ão 
e Industria pelo Estado cio Rio de Janeiro . Quanto á parte mi
neira o Presidente Arthur Bernardes está de accôrdo eu1 res
taurai-a, desde que se construa. o trecho que a liga á Capita' 
da H.epublica, cumplemento indispensavel da antiga Uniã-:; 
Jn<iustria . · 

. O Estado de l.\linas lucrará as rP,parações e prolongamento 
<la União e Industria. uma vez effectuada a const.rucç.ão deste 
t.recho até est:i. .Capital . 

o SR. MAüRIClO DE L.~CERDA - Quem lµcra eom isso espe
eialment.e é .Juiz de Fóra. · 

O ~n . FRANc:rsco VALLADA.RES - Não ha duvida, a grande 
cidade industrial, Que por isso mesmo conta com a: sympathia 
e estima do illustre representante do Estado do Rio de Ja
neiro, since~amenle devotado á causa dos operarios '. 

l\las não estou visando o interesse restricto da minha 
cidade, embora me seja muito agradavel poder ir daqui até lá 
de automovel, regressando para o trabalho a que estou· obri
gado nesta Capital, cmquanto continuar a questão de tracado, 
como obsc!"Vúu o nobre Deputado pelo Districto .Federal, deve 
ser deixada ao Executivo, é propriamente de engenharia ... 

O SR. MAURtCio DE l...ACERDA -- Engenharia 1orens0. Ahi 1! 
meío eleitoral (risos) . · · 

O Sn. F'RA.Nc1sco VALLADARES -· O Poder Executivo re~ 
solverá sobre o traçado ... 

"O Sn. PAULO DE FRONTIN - Más o trecho da. Raiz·.da -Serra 
a Petropolís, deve estar taxa~ivo no .Pr_ojccto. 

o Sn. FRANCISCO V ALLADARES - E está. 
. o Sn. PAULO DE FRON,TIN - Si está, não tenho observai;.ão 
nenhuma a fazer. 

O Sn. FnANCisco V ALLAnARBS - V . Ex. poderá verificar: 
,,o pro,iedo manda aproveitar o trecho comprehendido ~ntre 
Raiz da Serra. e Petropolís. 

o Sn. PAU.LO DlD FRONTIN - Fixado isso, as variantes po-
dem ser discutidas. . . 

. o SI\. FRANCISCO VALLADARES - Vê V . Ex . que attendo 
para esse ponto, certo de que o · aproveitamento do trecho 
construído <ia Raiz da Serra ató Petropolis facilita extraor
dinn.rinmente o trabalho. E' o· qUP. r.onvém fazer, ~lém do 
mais pela diminuição consideravol de despeza ... 
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o SR.. PAULO DE ]fRON'l'IN - E àe conservação, porque u 
grande risco é que o. estrada seja abandona<!a, ficando tudo 
perdido. • :-:-::~;R'!':~~1'..."t:l 

o Sn. FRANCISCO VALLADAnES ·- ••• não havendo nenhuma 
inconveniencia em qualquer outro tracado, seja qual fôr, des
do que seja aproveitando este d.a. Raiz da Serra a Petropol is. 

O Sn. PAULO DE FnoNTIN- Este tem setenta e tantos an
nos de consolidacão. E' de 1847. A União e Industria é de 
1.858. . 

O SR: FRA..~ r:1sç:o V ALLADAnES - Sr. I>resic!ente, as rêdes 
de estra<.las de rodagem teem de ser projf'ctacas e construida$ 
independentes das rêdes ferro-viarias; embora quanto pos
.sivel, accornmodados os projcctos & estudos á conveniencia de· 
approximar as regiões das grandes linhas ferro-viarias . 

Como oh.servei eis processos da · industria teem perm""i'[:. 
!,i.do augmenlar o trafego nas · estrada!; de rodagem: cami
nhões automovcis transportam já to toneladas àe carga; bn 
n possibilidade de se formarem verdadeiTos comboios. 

O transporte por rn;trada de ferro entre esta cidade 1! 

Petropolis, apezar c!e tão proxirnas, é moroso; _mercadorias 
c!espachadas como .carg~ para Petropolis e vice-versa, levam 
de cinco a oito dias, nunca menos de cinco, e ás vezes, mais 
ri<~ oito, para chegarem ao seu destino. 

E' evidente que a conslruccão da estrada de rodagem não . 
se facilitaria como baratearia todo . ess~ ::erviço, aproveitando 
ainda. ·á :pequena. lavoura; teria em tuclo uma influencia be
nefica sobr~ o abastecimento c!o Rio dP. Janeiro. 

Acredito senhores ter dito o suffici ente para justificar 
o projecto: não 6 uma novidade, nem ~& pôde considerar a 
bert. dizer uma iniciativa minha, mas n renovacão de idéa 
antiga, obra resolvida pelo Governo da . Republica1 iniciada 
e n'ão levada a effeito por motivos que não vale inaagar, não 
fallando nas mudanças · de m inistros, de governos com a. al
teração frequente de · programmas ~ 

Occorre ainda a circumslancia indicada pelo illustre re
. presentanta do Districto Federal de que o tr&endo, que se 
resolvera. .executar, era o mais dispendioso. · • 

o Srt.. PAULO DE FRONTIN - Com :pouco mais do que tem 
custa.do os ·estudos, já. se teria a estradb. . 

o Sn. FRANCISCO V AI..I.ADARES - Bem observa o mustre 
representante do D.is lricto Federal; seu apoio ao projoclo é, 
aliás, elemento seguro de vicloria. Aproveitanclc o que tem 
despendido em ~studos, tratemos dai consLruccüo. Não fi-
quemos em pr.ojecto. . . 

· Al Leremos um pouco as nossas normna: a elaboracão de 
grandes projcctos, d e ·grandes pl:lnos, as vastas commissões, 
êl$ oonfcrenciasi modii'icncõcs, h esitações e adiamentos{ defei
tos, deleilos tu vez das nossa9 qualidades mns sempre defei
tos. Coµi HlO annos de vida poliLica. indepenàente, quasi ao at,... 
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tingir ao centenario, amadurecido v espirit,o <la ~ação, .parece 
que é tempo de resolver depressa 1J de ainda mais depres~a. 
executar. (Apoiados.) 

No que concerne âs estra<las d~ rodagem, felizmente vejo 
-não só o Governo da Republica, mas os· Governos de gran-
-Oes Estador::.. ut; todos os Estados ... 

o .SR, ·PAULO DE FRONTIN - Ha pequenos .Estados que 
teem rêde superior a alguns dos gra.naes Estados. 

o SR. FRAt-:c:sco V ALLADARES - Corno o Paraná e Santa 
Catharina. Nos grandes, como nos pequenos Estados; em to
dos os Estados da Republica, grandes. todos igualmente no 
amor que lhes devotamos e nas altençõ-es que devem mere
cer e merecem dos poderes publicas, a. oríentacão do Governo 
'é a -de animação, de execução, de ieonstrucção, melhoramen-
tos, acção... . · . . . · . . 

E, corno bem lembra o illustre representante do D1str1cto 
Federal, Eslados pequenos, de rendas reduzida$, teem a sua 
rêd€ de . estradas de rodagem majs bem organízadas, mais ex
tensas e perfeitas <lo que .grandes circuroscripções da Re- . 
publica. · 

O Sn. Pi>.ULO DE FnONTI~ ..- Fui, de Floríanopolis (do 
i;:st.rcito; até Jaraguá, ei;;tação da estrada de ferro, que vae ter 
ao porto de S. Franci::;co, por uma eslrada de rodagem, de 
automovel ._ · 

O SR. FnANmsco VALT.ADARES - Registre-se o aparte em 
honra de Santa Cathar,na, á frente de cujo governo se en
contra o espirito brilhanle, progressista. do Dr. Hercilio 
Luz ... 

o SR. PAULO l>E FRC>NTIN - Na administra~ão delle já se 
vae de auto'movel até Lages. . . . 

O Sa. FRA.:-rc:isco V AJ,LADAJtES - :Patriota que merece · a 
estima e o respeito em que jn.stamente ê tido, não só p or seus 
elevados prcdicac!os e Yirtude$, c.:>mo · ainda por sua acção 
proficua e exemplar no Governo . 

Orientados os governos da União e · doi:; Estados, no sen
Lido do desenvolvimento necessar;o das estradas de rodagem, 
granàes obras vão ser seguramente executadas, como convém. 

Em sua ·uttima mensagem o presidente Washin
gton Luiz, dP S. Paulo. em um capitulo suggeslivo. 
propõe-se a1 completar os trabalhos ali executados, ausmen
tando e aperfeiçoando a já consideravel rêd'e de estradas de 
rodagem, existent.e no Estado, trazendo-a aos limites do Rio 
de Janefro. Com a ccnstrucção . complementar no Estado do 
Rio de .Janeiro, a Capital da Republica ficará ligada a São 
Paulo e dos demais Estados em que as construcções se acti-· 
vam; alcancnndo., o Rio .Grande d•o Sul, com extensa r êde já 
~rafogatla.. · · 

Não (· nm sonho, é a r ealidade para muito breve, dadas . 
as dispqsições dos Governos e l\fu:qicipalidatles, ·cuja acção 
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cvngn·.gada de::;envolvcrú, i~OJllJJ! e!ilra trabalhos Wu ute1l:- '.\ 
l'\ a.e.ão. 

, Excm;em-me V. Ex. Presidente. a \" . Ex. e ú Cam<tl.'a. 
:i '!xlensão e prolixida.dc d.estas 1~0IÍsidcl'a\;Õe~. .E8pcro purQ 
H projecto, não sómente o apoio <l'o illustre i·epublicano e 
"rnin.e1t1te parlamentar que é o Sr. Aivaro Baptista, sinão P 

apoio de toda a sua bancada, o apoio de todos os re;presentan
tcs da· Na.cão. Trata-se de interesse do Brasil. (M1iito bem.: 
muito bem. ) 

Vem a mesa e ó. lido um :projeeto <lei $1.'. Francisco Val
Iadar.es. 

O Sr. Presidente -· O projecto fica sobre a mesa. até 
, 1 l (erior <lelíberru;ão. 

· A1cha-se sobt•e á mesa um requerim-1.mlo que vae l'.'e1· lid'°-
E~ li<lo, apoiaclo e posto em <liscussão. n ~e-g.uint.e 

R.EQUERIMEN'ro 

H.equeiro qu~ !}elo interme-0.io da l\-Iesa, .o Governo en
' ie. por cópia, os depoimentos tomados na Policia relativa.
mente a invasão da União de Conslruccão Civil e prisão de 
v-arios operarios a ella. pertencentes. 

Sala das sessões, 25 de junho de 1920. -- Mauricio de 
Lacerda. 

O Sr. Carlos ele Campos - Peço a palavra. 
O Sr. Presidente - 'Na fórma do Regimento, fica adiada 

•~- discussão do requerimento. 
, Não ha mais oradores inscriplos . 

.Se nenhum dos Srs. Deputados qutn· usar da palavra 
1m ~hora destina<la ao expediente. vae-s·e passar á ordem tlo 
d ia. (Pau~·a.) 

Comparecem mai~ us Srs. Fclix J).acheco, Annibal To
fodo, Ephig-enio de Sallcs. Costa Rego, Antonio Nogueira, 
~ouza. Castro, }lrado Lope~. Agripp-ino A~rnvr.rJo, Roririgne-s 
Machado, Pire~ Rebello, João Cabral, 'rllomaz Accioly; José 
Augusto, Alberto Maranhão, Oscar Soares, Gonzaga. M.p.ranbão, 
Gervasio :Fioravante, Turiano Campelto, Natalício Camboím. 
Luiz; Silveira, Rodrigues Doi'ia, Arlindo Fragoso, Manoel · 
:\ionjardim, Nicanor Nascimento, Salles I:1ilho, Norival de 
~'reHe.s; Azev-edo Sorlré, Manoel Reis, José de Moraes, Her
euiano Cesar, Augusto -de Lima, Ma.tta .Machada, José Boni
facio, Gomes Lima, Antero BotQlbo, La.mounier Godofredo, 
,Josino de Araujo, Gamillo Prates. Barros Penteado, Veiga 
l\lirandai Palme ida Rip.per, Sampn.i o Vida!, llocl rii:,;ues Alve;-; 
Filho, Manoel Villab01rn, Luiz Xavi1~1>, Lui:• Hartholom~u. 
Celso Ba,yma, AUg1.1Sto Pestana, l'\Iar~.:.al <k Escobar, r .Joaqunn 
Ól'>Orio (50). . . _ 

Deixam dE! comp:t1·ei.:er o:; Srs. :\rtlmr· Gollaref Morell"a. 
Monteiro de $0i.1:.rn, Dí~my~io Hentc:>s. Abe-1 Che1·monf.. .lu!'lti-

c:.- Vot. 11 Yr 
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niano rh~ SP1·1):.1 Hc 11 l.1"1 M írand::i, 8l1~rmont de Miranda, CllJ:}ll.:.1. 
:\fa(·.hadu. J.\1 i'I. Do mingue..;, .Jo~.6 Barreto, Her.:rnin o Barroso, 
M.oreirn · d~1 Hoci 1a, lldeJ'onso Albano, Ai'fonso Barata., Cunha 
Lima, Solou de l .. ueena, .João Elysio, Baltbazar Pereira, An -
Lonio Yiceuf.e, .Arnaldo Bastos, Correia de BrHto, Alexandrino 
da Rov ha, P1~n~ ira <.ie L.yra, Estacio Coimbra, Julio d P. Mello, 
Miguel Palmeira, Deodato Maia, Pedro Lago, Octavio Manga
beira, Lauro vimas Boas, .Pires de ·Carvalho, Mario Herme.:;, 
Ubaldino de Assis, Pacheco Mendes, João Mangabeira, AlfrP..do 
Ruy, Seabra Fi lho, Arlindo J .. eone, José Maria.. Raul Alvos, 
'l'orquato Moreira. .Munü: Sodré, Euge.uio Tour inho, Lefü1 
Velloso, Ubaltlo Ramalhete, Antonio Aguirre, Aznrém :F!'ut·
tado, . Aristid~.s Caire, Mendes Tavares, Lengruber Filho, .fo ~e 
'l'olentino, Macedo Soar~s, João .Guimarães, 'l'bemistocle~ de 
Almeida, Hamiro Braga, Francisco Marcondes, Raul Fernan
des, Mario de Paula, 'l'.:i:~eiru. Bt'andão, José Alves, Albert ino 
Drummond, Ribeiro Ju11Queira, Silveira Brum, Antonio Car
los, Senna Figueiredo, I...andulpho de Magalhães, Odilon dl' 
Andrade, ~oroastro Alvarenga. Fausto .Feaaz, Raul Sá; \Val
domiro de Magalhães, Vaz de Mello, Honorato Alves, Mello 
Franco, Raul Cardoso, Salles Junior, Cesar Vergueir o, Eloy 
Chaves, João de F'aria , Ramos Caiado, Tullo Jayme, Seve
l'iano Marques, Pereira. Leite, Costa Marques, Ottonli Maciel, 
Abdon Baptista, Pereira àe Oliveira, Gurneroindo Ribas João 
Simplicio,Alcídes Maya, Nab,1co de Gouvêa e Flores da 
Cunha (92). 

ORDEM DO DIA 

O Sr. Presidente - A lista da porta aocusa a preseuua 
de 1:18 Sr~. Deputados. 

·vae-81! 1H'•>ccde1· ú volacüo dal3 malerias que se tti:ltant 
bOl.lre a mct-'tt e das !:onsl.antes da ordem do dia. 

Pe~o n.os nobres l)opui.adol; (1ue occupem as suas cadeir:1 :-; . · 
~ l"'mt8a.) . " 

Vaü SC:H' julgado olJ.icclo de deli~erucilo um projeclu . 
E' lido, julgado ol>jec:lo de delibcrnciio e envindo ás Coin·· 

nli.ssÕ('8 de Obras Publicas e Vinção e de Fino.noas, o &eg\.1intc 

PROJEC'lXl 

N . 68 - 1920 

Mo.nda 1.:nnsln1.fr 1tm.1< estrada de -rodaqem do Districto 1"·=
âer11l '-' t:St1'ada U1iião e Industria. na raiz · da Serra, ll" 

Rsto.<io do Rio de Janeiro · 

O Con:..'Te.sso Nucional decreta: / 
Al.'t. ·1." O Poder li:xecutivo mandará immadíatamenl r, 

eunstruir uma estrada de rodagem macadamizada, que; par-
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t:nuo úo vu11Lu rn;1i::; i;uHVL:lliur1lt~ do Di~Lric:I .. (: l'eder·al. •:ll-
0(•nt.rc na. ltaiz Ja ::le1Ta, .EsLado d(1 ltiu de Januin•, a "nl iea 
<.::>Lrada União-Industria.. · 

Arl. 2. º E' o l•oder Execuli vú autorizado a despender· 
n~-;sa estrada .e. rep,a~acõcs necessadas do trecho compreben
d1do enti·e Ua1z da Serra e Petropolis. até a quantia de 
~. 000 ;000$000. . 

.A.1·t.. 3. ·· .A t.:ousLruccão, por- administracáo, concurrencia, 
uu como melho1· julga.e· o Poder Executivo deverá estar con-
duida até 3 de maio de 1922. · ' 

A.rl. .nevogarn-se as dl..sposícões em contra.rio. 
Sala das sessões, .212· de junho de 192(). - Francisco V'al

fodares. 

Justificação; 

.A. anliga eslrada União lndu:stria, que t.ani.ot\ aer vi~o:i 
1:.re::.tou aú B.1;oa.;:;íl, con.st.i·uida pela vigoz:·c.sa iniciativa. <ie M.a
rmno Procopio E'erreira :Lage, foi adquü·ida pelo Governo tla 
Monarchía, entregue a.o transito public:o e paulaLinamente 
abandouada, .i:Jor íalLa <.le. {!Onservacão. 

Ultimamente, Estados e municipalidades, por ella ser
vidos resolveram reparal-a, o que est.á. feito em grande parLc. 

A estrada, porém, não poderá prestar todoi:> os servi.,;os 
que do seu t.ra1'ego sã0 de esperar, sobretudo, par:l. o . fac:il 
:..ba:-:;tec.;imeut.o desta Capital. Si não fm· desde já construido 
u trecb0 ue que cogita. o .:projecto - em um percurso de 
ut11·c~i de ciuuoeutu. .kilomel.ros. Essa cünstrucção, · aliás. re
solv itla. pelo Govu!'llo .l<'ederal e mesmo iuausurada., ba.teodo
::;e, lrn. i.l.llllOS, a pr·lmeini. es·taca, foi ou tem sico constante
menL~ adiada, a.km de outro::; mo~ivos, por falta de verha..1 
.h~!'ec:e sei· tempo de Ieval-a a eí'feito; eot.re outras razões 
pela de pe1·mittü· que a União Indusiria, r·eparada. já ou 
rest.am·ada, preencha seu príncipal objeotivo - que é clara
mente o de servir a esta Capital, Ligand~-a ao interior do 
.Brasil. 

Dos varios traeados estudados, o Governo preferil',á. o 
mais conveniente que parece ser o que - aproveitando () 
trecho já. couslruido deutro do Dist.rícw lfede1·al at.á MeriLy, 
!..1.hi atr.ivessa o rio do mesmo nome acompanbando o leito da. 
Leopoldina até .Pilai·; de Pilar vae a vilra da Estrella e dahi 
á. P.aiz da. Serra para aica~çar - pela antiga União Industria. 
-- Petropolis. ~·· 

Não se trata, como íi: primeira vista podeda parecer, <lo 
nma linha 'l-e recreio. -para aut.omove1~, sempre ta.u1'is;mo; 
::;im, de uma verdade~rn estrada tronco para o interior do 
fü•asil. Completa e aproveiLa a Uniãv Industria que; tendo 
uustado ao tempo á .Nação quator;z.e m~i cou~os -. - pa.ra ser. 
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deixada por longo~ anniJ8 ao abandono - está sendo agora re
parada e deverá sel' da(}ui por deante ·conservada e prolon-
gada para onde for mais conveniente; cada vez melhor ser
vindo ao interior do paiz, libertando--o das deficiencias e 
vexamei:: de um trafego íerreo-viario mal feito- ou insuffi
dtmte. 

. Algumas ligações, que augmentarão a. utilidade desta rêde 
de estradas de rodagem, estão já se fazendo, como a de The
resopoHs. Outras serão successivamente projectadas e le
varias 2. effeito, si a do trecho de que o projecto cogita de
morada, trazendo a rôde á Capital da Republica. Com a 
.somma que o Governo é autorizado a ciespender - relativa
mente pequena comparada á ~omma de utilidades e interesses 
que a. estrada assim completada virá incrementar e desenvol
ver - poderá a ccnstrueção, sem atropellos e com solidez -
estat" concluída antes d~ 7 de setembro de i 922 . Entraremos. 
assim, no Centenario, U..mando o podar publico uma. inicia
tiva que terã decisiva e dilatada. influencia na solutão do 
problema de transportes nest.e extenshsimo paiz. · 

Sala das sessões, 22 de junh·o de f.920. - Fran.cW:o Val-
lodares. . 

O Sr. Juvenal J .. amartine (pela ordem) requer e obtem 
dispensa. de jmpresi:;ão das redacç.óes finaes dos projectos 
11s. 12 A, 13 A. 15 A e 6i~ de- 1920, afim de serem immed.ia
t.amentc discutidas e -votadas. · 

São successivamenU! lidas <t 8 E1In observacões. a pprova
dn~. as ~eguinte~ 

H EDJ\CÇÕ\E8 

N . 12 A -···· i 920 

l!edaeçtil! lfrtal do ·1-n-oiecto 11. ·1 i, fie Hi20~ que atwe o credito 
especial de .24 ;826$680, _pm·a pa(Jamcnto a DD. Con.
:itança \'imma da, Costa F1·ança, Luiza l'ianna da Coita 
F'Nin~a e oufra. em oirtude de sentença judiciaria 

t) t.:Oui;rcsso .Nacional L'esolve : · 

Arli~o uni'!<.1. .Fica. Q Poder Executivo autorizado a abrir. 
l.H!!O :Min isU~rio da Fazenda. o cJ't~dito especial de 24 :826$660, 
dcfif.ina<lo a pagar a DD. Constança Vianna da Costa França, 
Cuiztt Vionna da Costa. Franca e J .... aura Viauna da Cost.u. 
:i',rançn. as illl'fJOrt.mwias a que t.eem direito, em virtude de 
sent<mça .iudici:o·ia, revogadas as dispos ições cm contrario. 

Sa.la das Commissõe::;. 13 de ,junho de ·J 920 . . . ..,.. Dor
i:ol. T>o·1·to. ·· .rostJ .-ll'Ves. -- P ed1·0 Cor1·ii<J " 
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N. 13 A - 1920 

lledoct;ãc1 /foa/. du 'JJí'oiecto n. 13, {it: ·f .920. qae .1..b1·e o c1•t:r#to 
e.~pec·{al dr? !i : 323-~232, 11m•a pa(laniento a J). Maria d<! 
A_lm~ido Mm·tins Costa, em virtw}..r.: de se'ntença jttd1'-
mm~a · 

O Congresso Nacional resolve : 
.<\.rtigo unico. Fica o Poder Executivo autodzado a abrir, 

pe_lo Ministerio da Fazenda o credito especial de 5: 323$232. 
afim de occorrer ao pagamento do que é devido ·a D. ~faria. 
de Almeida Martins Costa, em virtude dP. sentença -;judiciaria, 
revogadas as disposições em cont.rari(). · 

Sala das .Commissões, 23 de junho úe 1920. - Dor
~~al Porto. - José Alves. - Pedf'o Correa . 

. ~ • ·J 5 A · - - i 920 

Jledacção final do p1·ojecto n. 15, de 1920, qu,e abre o c·redito 
especial de U :i49$999, pa~·a. pa(famento ao ex-jtciz mu
nicipa!. do Acre, bacharel Diwval CasteUo Brancn 

O Congresso Nacfonal ~ecreto. : 

Art. 1." E' autorizado o Poder J:t"}xeeutivo a abrir, pelo. 
Ministerio da Justi<1.a e Negocios Interiorês, um credito espe
eial de 21:749$999, para pagamento de vencimentos que 
competem ri.o ex-juiz municipal do e~tindo 2º tel'mo da co
mart~a de Senna .Madureira, no Territorio do Acre, bacharel 
Durval Castello Branco. no per iodo de 11 de maio de t 9.17 a 
10 de outubro de 1919, nos termos do § 2º, do n. II do art.. :~" 
da lei n. 3.232, de 5 de janeiro de 19!7 . · 

Art .. 2." nevogam-se as disposições em contrario. 
Sala das Commissões, 23 de junho de 1920 . - · D01·

t•ot Po·rto . - José Alves. -- Pedro Corrêa. 

N. 16 A- 1920 

· Redo,cção final do p110jecto n . .f6, de 1920, que abre o C'redito 
de 60 :()00$ para rcgulariza1• a escriptura.çáo das de6pe;aa 
com o pagam.entn de obra8 ur,,ente.<; ·no Instttuto OswallW 
Cruz 
O· Congresso Nacional r~solve: 
Artigo unico. Fica o Presidente da Republica. autoI'izado 

"" abrir. pelo Ministerio da. Fa~enda, o credito especial de 
60 :000$, para regularizar n escripturação das despezas com 
o pagamento de obras urgentes. de que care<'ia, em 19:1.8, o 
Institu~-0 0.swaldo Cruz; revogadas as disposições em con
trario. 

Sã.la· das Commissões, 23 de junho de 1920 . - Do"'at 
Porte> . - José Alves . - Pedro Corr~a. 
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N. 67 - 1920 

Redo,:ção final dn pro,iecto n. 671, de 1919, que abre o credito 
- · de 7:4.'J8$, pnrn. paaa.mento de despeza com a acquisição de 

mobil.üJ.rio para n 2~ Pret(}ria C1·iminal 

O Congre.sso Nacional resolve : 

Artigo unico. Fica autorizado o Presidente da Republica 
:~ abrir, pelo Ministerio da Jnstiça e Negocios Interiores. o 

' m·edito especial de 7 :438$, para pagamento da despeza effe
c.f.uada com a a.cqui.sição de mobiliario para a 2& Pretoria Cri 
minal, cu.ia séde foi completamente destruida por incendio, em 
~) dP junho de 1. !H 9; revogadas as di~posições em contrario . . 

Sala das Commissões. 23 de junho de 1920 ~ - Dor'l)al 
l'orto . - Jos6 Alves. - Pedro Corr~a. 

\ 

O Sr. Presidente - Os projectos vã() ao Senado. 
Passa-se ás vota.cões constantes da ordem do dia. 
Votação do pro,iecto n . 56, de 1920, abrindo o credito sup:... 

plementar de 50 :000$, para pagamento a offieiae.s e praças 
que se reformarem ou já reformados da Brigada Poheial e 
(;orpo de Bombeiros (2• discussão). 

Approva<lo em 2ª discussão o seguinte artigo do . 

PROJ'ECTO 

N. 56 - Hl20 

O Congresso Nacional decret.n: 

ArL. Fica o Preiüdente da Republica autorizado a abrir. 
r,e!o Minist~rio da .Justiço. " Negocios Int.er.iores,. o credito 
En1pplemcnt.r.ir de 50 :000$, para attender ao pagamento de 
~·,!) :OOO!ii p1~ln w~rha 16". na '~oHAi~rnH}l!o 4:Pn.ra nf'ficiaes e pra
c.n~ f'Jll~ ~1· rC'formar1~m mr .i•i rr,fo1·niado.-1. que não estejam 110-
ruinnlrnPnfe mnm-.innadns». nn. tabelln. de reformados da Bri
~ada Polic·inl, e .'.?!"i :OOO:f;, pola nrbn :12•. nn consii;nacllo iden-
1ieri pani o C:orpo d<' 'Bornhe>!rn~: 1 · ow1~ailas n.s d lgposlcõe.o; em 
c(ln trario . 

O Sr. Presidente - O projocto paaea á 3* discussão. 
Votação dn pro.)ecto n. !l7. <le 1920. !!brindo o credito es~ 

pccial de l . 880: 260$ para acquisicfio de material fixo e ro
~fante. dei;;tinado :i linha fe1·rea dn Barrn Bonita e Rio do Peixe 
(2" djscusf:lão). 
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Approvado em ~" cliscu~:::ú(1 o .;;1~guinte arligo do 

PRn.JECTO 

~. 57 - 1920 · 

() l'.nri~n·c~'.•!'.O Nac.íona.1 r esolve: 

.At'tir;o unwo. rç o Poder Executivo autorizado a at•rir. 
pelo Ministcrio da Viação e Obras Publicas, um credito espe.:. 
1: ial de 1.889 :260$000 (mil oitocentos e oitenta e nove contos, 
duzentos e sessenLa mil réis) . :para acquisicão de material 
fixo e rodante . destinado á linha fcrrea da Barra Bonita e 
Jlio do Peixe; revoga-das a.s dísposiçõe$ P- m contrario. 

O Sr_ Presidente - O projecto passa á 3ª discussão. 
Vot.:lçãc do pro,iecto n . fífJ8, de 'l919, autorizando a ces

~fio gratuitn ao Estado de P ernambuco de uma área d t~ ter
t'l' no }rn.ra a r:onstr·nc,)ão dos ~dit'foio!'I elo Thesourn f.' da Re
c0bedoriR •'sUvluaes: com parr.r.er da Gommjssfio dP J!'i ri:inca:=:, 
eontrarío a0 p1'0.i<'ct.o e approvando o véto do Sr. .Pl'r-~idente 
da Republica .(vide pro,lecto n . 250 B, de 1919) (di~1'.1nmã.o 
Llnica) . · 

O Sr. Presidente - A votacão desto projecto é feita pelo 
1.wocesso nominal, d e aucôrdo com o regimento. 

O project.o é o seguinte: 
O Congr•esso Nacional resolve: 

Art. . 1.. •· Fica o Governo autorizado a. ceder gC'atuita
numt.e ao Estado rlP. Pt?-rnnmhuco, para a construcção 1io.<,' edi- -
J'icios do Thesouro e Recebedoria estaduaes. uma. área dP. 
:1 • 017 metro~ quadrados. dos t~rronos desapropriados 1rnra a . .; 
nhras do porf.o dnquelle F.st.ado . 

Art.. 2 _ • R"vo:;am-~e as disposiç'ões em contrario. 
08 senl!Ot'~s qne anirrovnm o projecto n. 508, de 1919. · 

rc,il'ilan<lo o 1.•âtn, responderão - sirn -- e os que rejeilar~m 
n projcct.o, approvando o w5to --- respond~rão - não. 

O Sr. Andrade Bezerra (/º S11r.retario)' procede á cha-. 
macia do~ ~r·:-: - Dc~p11tndo::>1 para :i vot.açüo nomin;i.l. 

Vn"-~c procNlN' á ohnmada . 
.l?niln. a chn.mndn. ;· e~porul1m1 --- sirn - approvnndo o • 

referido iir·njor~to 1t. !íUS, dt ! HH !), r r ejeitando o véto, n~ Sl's . 
Frecle1·i00 l~o1·gf'~:. Gonzu~a. l\fa rnnllfi.o. Edtrnrcio 'l'avo.re8, Gl'r
\':l::!in Fioravnnt.i\ Austrcgc~il o , Andru.do Bezena, Pedro Cor
rêa, T11ri:mo Campcllo, Aristn l'cho Lopes, Nat.alicio Camboim. 
Alfrl"do de l\fa.ya. Ar! indn Fra~oso. Manoe l Mon.i:udim, Paulo 
<lc Frontin, Viccnto J>i ragibe, Ilaul :Barro1:10, Buarque de Na
znret.h e Francisco Valladnrcs ( 18) . 
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l~ 1·espondern. ~ ·11ão - appt·ovain.do o veto e rejeitando 
o referid!Q projecto n. 508, de 1919, os Srs. Dorval Porto, 
Ephig~io de Sailes, Antonio Nogueira, Souza Caslro, Prado 
Lopes, Hcrcula.no J>arga, Agrippino Azevedo, Rodrigues Mu
.~hado. Pires Rebello, Felix Pachooó. João Cabral, Armando 
llurlamaqui, Marinho de Andrade. 'Th.omaz Rodrigues, Vioou
te Saboya, Thomaz Accioly, Osorio de Paiva, José Augusto . 
.luvenal Lamartine, Alberto Mara;nhão, Oscar Soares, Octa
cilio de Albuquerque, SimeriQ Leal, Luiz Silveira, Costa Rc30, 
3Iendonca :Martins~ João 1Menezes, .Rodrisueis Doria, Castro 
Rebello, Leoncio Galrão, Elpidio de Mesquit.a, Ro<irigues Lima, · 
Heitor· de Souza, Sampaio Corrêa, Nicanor do Na,scimento, 
Raul Barroso, Azevedo. Sodré, Manoel Reis, ·José de Moraes. 
Verissimo de J\fo1lo, l\faurici0 de Lacerda, -J'o-sé Gonçalves, Her
eulano Cesar. Augusto de Lima, Matta Machado, Americo 
Lopes, José ~011i:f.acio, Gomes Lima, Antero Botelho, Franeisoo 
13ressane, Lamouni~r Gop.ofredo, Josino de Araujo, l\loreira 
Brandão, Francisco Paoliello, Jàsme Gomes, Alaor Prata., Ca
millo Prates, .Manoel l!.,ulgencio, E<fgardo da Cunha, Carlo~ 
Garcia, · Ferreira Braga, José Roberto, Alberto Sarmento. 
Rarros: 'Pentea:do, Marcolino Barre1.o, P".rud1enlte üe M-0raiP1s 

Filho, Veiga Miranda, .Palmeira Ripper, José Lobo, Sampaio 
Vidal, Rodrigues Alve~ .Filho, Pedro Costa, :Manoel Villaboim, . 
Carlos de Campos, Arnolpho Azevedo. Ayres da Silva, Olegarlo 
Pinto, AnJnihal Toledo, Jo.ão Pernetta. Engemio Müller, Celso 
BaiYma, Alyaro Bnptista, Carlos Penafiel, Marcal de Escobar\ 
Octavio Rocha, Domingos .rv.rascarenhal.l, Ba.l'bosia. Gonc;alve~, 
Joaqujm Osorio e Carlos Maximiliano (89) . 

. · . 
O Sr. Presidente - Responderam - sim - 18 Srs. DepU:-

·I a<los e - não - 89·. · 
V.ae-se proceder á leitura dos nomes <los Srs . Depu

f.aclos que responderam - sim. - e - não. 

O Sr. Andrade :Bezerra ( 1." Secretario) procede á leitura 
•lo!': nomes dos Srs .. Df}puta<ios qne r esponderam - sim : 

O Sr. Presidente - Responderam - .qim. ._ 18 Srs. Depu
t.:iclos. 

Vae-so prooedet· á leitu!a cio~ nonuif.: doi;; Srs. Depu
i.arlos ((lH' responderam - nao. 

O Sr. Juvenal Lamartine (.2º Secretario) procede á leitura 
do!' nornr.~ ·(iog Sr8. Deputado!'! rrur. rcispondcrnm - não. 

O Sr. Presidente - Re~ponderam -- nlío - S9 Sra. Depu -
tados. 

O proJr.•flfo niio foi manl.i<lo por 8tl vof.os {'.ont.ra 18· t.<J-
tul 107. · 

O pl'ojeelo Ytw .ser -archivado . 
Estão 1'indas as votacões . . 
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:J& '1iscussão <lo projcct.<> n. ;u, d{' 1920, abrindo ºº .cre
. ditos _nec-essariqs par.a o Lt·ansporte. recepção ~ hoi;pedag~m 
~do 1·ci da Belg1ca (\ 8UU i'enl familia. 

' Acham-se sobre- ~i · nwsa nma emenda •' um ·1' i'(]U0ri-
mento que vão ser lidos . 

/ 

.E' li<la. f' posta -con~ent~~ em discussão a. seguinle 

Enumd1< ao proiecto n .. '1-1, de 1 !120 

SubstiLua-5-c o art. ·1 º pelo so:roin.te : 
«Fica o Governo autorizado a abril- pelo& respectivo;;; 

ministerios os creditos necessarios para o tt·ansporLe, via
gens, recepoã'O e hospedagem ao Rei da Belgica Alberto 1 e 
sua real familia. · 
. Gamara <los Deputados, 19 de junho de 1920. --·· Osca:r 

:Soares. - Carlos de Campos. - Carlos Maximiliano. - Ra
miro 81•aga. - Sampaio 'Cor1•t?a. - Cin.cinato Braga. -- .it . 
Pesta'fJ,(J, . - Celso Ba11ma.. · 

E' lido. ·apoiado <> posl.o conjuntamente em <iiscussão ..-. 
seguinte 

~EQU.Elt!MENTO AO PROJECTO N. 31, DE 1.920 

Requeiro que, sem pr ejuizo da discussão, -0 projecto nu
mero 31., <le i920. volte ti Gommissão de Finanças, para li
mita·r o maximo do cr·edito aberto. 

Sala d-as sessões. 25 de .iunho de 1920. --· !llau1·icio dl! 
Lacerda. · 

Encerrada a 3• -discussão do · projecto 11. 31, de 1920, e 
rmnuneiada a votação do referid() requerimento do Sr. Mau
!'icio de Lacerda. · . 

. Posta .a votos. t! rejeitado o t~eferido requeriment.o d-0 
Sr. .Mauricio -de Lac.erda. . . 

O Sr. Maurloio de Lacerda (pela. ordem) requer a verif!
eação da votação. 

P rocedendo-SP. á verificação <lc votacão. reconheci-:--~ 
terem votado a f.avo1· nenhum () rontra ~ ~; tot.al 1,4. · · 

, O Sr. Presidente - · Não ha numero. Vae-se proceder ú 
dmmada. 

() Sr. Octaoilio de .Albuquerque (4º Secretat'io, servindo 
d·· 1") procede :t chn.m.ada dos Sr.-;. Deputados. · 

Foi tu :i eJhamada Vl.lrifir.a-\;f! terem se ausentado Q8 Srs. 
Bouza Castro, Het"culano Pal'ga, Agrippino Azevedo, João Cri~ 
bral, Vicent.e Saboy.a, Thomaz Cavalcanti. Gonzaga .Maranhão. 
Edua:rdo Tavares, G-ervasio .Fioravant.i. Austregesile>, PM.rn . 
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Corrêa, Turiano Campello, Natalicio Camboim, Alfredo de 
Maya, Manoel Nobre, Manoel Monjardim, Octavio Roeha Mi
l'anda, Nicanor Nascimento, Salles Filho, Norival d-e Freitas, 
Mauric!o de Lacerda, Emílio Jardim, Alaor Prata, Camillo 
Pr.ale~ Edgardo da Cunha, Barros Penteado, Prudente de Mo
rae$ .!1'ilho, Sampaio Vidal, Rodrigues Ah ~s Fltlho, Pedro 
Costa. Luiz Xavier, .Luiz Bartholomeu, João Pernetta, Celso 
Ha.yma, Evaristo Amaral, Augusto 1Pestana, e Marca! Es
nnl:tar; 

o Sr. Pres:dente - Responderam á cHamada 80 Srs. 
Dr· 1n1 tados. 

-~ão ha numero para se proceder ú. votaoão. 
l:'assa-s~ ás ma terias em dii;cussão. 
:1• discussão do pro.jecto n. 3Q, de 192.0. abrindp o cre

dito especial de 1~0 :866$8~3 para ·pagoment.o a Iriondo & 
~ :omp. 

Ence:rrafla o adidada a votai;.ão. 
:1n discussão do projecto ri. 32. d e 1920, abrindo o cr~

•l il.o especial de ~O :637$779, para pagamento ao desembar
gador Esperidião Eloy de Barros Pimentel .. 

'l!:rn~errada. e adidnàa a votacão. 

O Sr. Presidente - Esgotadas as materias em disoussão, 
vou lPwml.nr ;:i sessão, designando para amanhã a seguinte 

ORDEM 00 DlA 

Votacão do projecto n. 3:1, de 1920, abrindo os creditos 
necessarios paz·a o transporte, recepção e · hospedagem do reli 
da Belgica e de sua real familia ·(com emenda) precedendo a 
votação do requerimento do Sr . Mauricio de Lacerda (3n dis-
cussão) ; . 

Votação do projecto n. 30, de i920, abrin_do o credito es- . 
pecial de 120 :866$823, para pagamento à. !riondo & Com . (3~ 
discussão); 

Votação •ÍO projecto n. 32, de 1920, abrindo o credlito es
pcdal de 20 :637$779, para pagamento ao desembargaçlor Es
·pel'idião EJoy de Barros P imentel ('3n discussão); 

2• rliscussão do projecto n. 232, de 1918, apprnvando o 
Coctigo do Processo Criminal do Districto Federal mandado 
r. la horar pfJlo Sr. Ministro da .TustJiça e n. que se r efere o de
creto execut.ivo n. 8.250. de 29 de setembro de 1910 ; com pn.
r.0cet' <ln CC1mmissão dA Justica ás emendas (vide proj1)clo nu-. 
me1'0 1.-13 A,. de 191.6) _(reaberta a discussão) . 

LtwanLa-se a sessão ás 1 f( horas e .15 minu tos 



câ'nara dos DepLLados - Impresso em 22/0612015 15:02 ~ Página 1 de 21 

SESSÃO EM 24 DE J'UNHO DE i000 

40• SESSÃO, EM · 2.1 DE JUNHO DE i920 

PRESIDENCIA DO SR. BUENO BRANDÃ~, PRESJIJENTE 

· A's i3 horas procede-se á chamada, a que respondem os 
Srs.· Bueno Brandão, Juvenal Lamartine, Octacilio de Albu
querque, Dox·val Porto, Prado Lopes, Cunha .Machado, Rodri
gues ~fachado, M~rinho de Andrade, Vicente Sabo-ya, Osorio 
de Paiva, Frederico Borges, José Augusto, Oscar Soares, Si
meãq Leal, Gonzaga Maranhão, Eduardo Tavares, Aristarcho 
Lopes, Rodrigues Dor ia, Deodato Maia, Raul Alves, Antonio 
Aguirre, Sampaio Côrrêa, Paulo Frontin, Raul Barroso, Len
gruber Filho, Ramiro Braga, José de Moraes, Maurício de La
cerda, Herculano Cesar, Augusto de . Lima, Americo Lopes, 
José Bonifacio, Francisco Bressane, Moreira Brandão, Fran
r.isco Paoliello, Jayme Gomes, Alaor Prata, Camillo Prates, 
Manoel Fulgencio, Edgardo. da Cunha, Carlos Garcia, Fer
reira Braga, José Roberto, Barros Penteado, Marcolino Bar
reto, Prudente · de Moraes Filho, Veiga Miranda, .José Lobo, 
Pedro Costa, Carlos de Campos, Arnolpho Azevedo, Ayres da 
.Silva, Oiegario Pinto, João Pel'netta. Alvaro Bapf.ista, Carlos 
Penafiel, Octávio Rocha, Barbosa GQncalves. Joaquim Osorio 
" ílarlos .Maximiliano (61)'. 

Deixam cte compat·ecer os Srs. Arthur Collares Moreira. 
Feli::t Pacheco, Andrade Bezerra, Annibal Toledo, Ephygenio 
de Salles, Monteiro de Souza, Antonio NogQeira, Souza Cas
tro, Dionysio Bentes, Abel Chermo~t, Justiniano de Serpa, 
Bento Miranda, Chermont de .. Miranda, Herculano Parga, Luiz 
Domingues, José Barreto. Agripipno Azevedo, Pires Rebello, 
João Cabral, Armando Burlamaqui, Jlermino Barroso, .Moreirr.. 
da Rocha, Thomaz Rodrigues, Thomaz Accioly, Thomaz Ca
valcanti. Ildefonso Albano, Alberto Maranhão, Affonso Barata, 
Cunha Lima, Solon de Lucena, João Elysio, Balthazar Pe
reira. Antonio Vicente, Gervas.io Fioravante, Arnaldo Ba&tos. 
Correia de Britto,. Alexandrino da Rooha, Pereira de Lyra, Es-

. t.acio Coimbra, Austregesilo. Pedro Corrêa. Turiano Cam
pcllo, Julio dp, Mello, Natalicio Camboim, Alfredo de Maya, 
Luiz Silveira. Miguel Palmeira. Mendonca Martins, João Me- · 
nezes, Manoel Nobre, Pedro Lago, Octavio Mangabeira, Lnnro 
Villas Bôas, Pire5 de Carvalho. Castro Rebello, .Mario Her
mes. Leoncio Galrão, Ubalrlino de Assis, Pacheco Mendes, .:\r
iindo Fragoso, .João Mangabeira, Alfredo Ruy, Seabra Filhn. 
Arlindo Leone, .José Maria, Torquato Moreira, l\luniz Sodr<~. 
:Elpidio de Mesquita, R.odri~t~es Lima· Eugenio Toui:_iJ!ho. 
Leão Velloso. Manoel Monar,Jdlm, Ubaldo Ramalhete, Heitor 
ele Souza, Octav io da Rocha Miranda, Azurém Furta.do, Nica
nor Nasciment.o. Safü~s Filho. Arist.ides Caire, Mendes Tavn
l'P.s Vicente Piragibc. Norival de Freitas, José Tolentino. 
Az~vP.do Sodré. Macedo Soares, Manoel ~eis, João Guimarãe8. 
Themistocles de Almeida, Buarque de Nazareth, 'Verissimo d<' 
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Meno, Francisco Marcond€s. Raul Fernandes, :Mario de Paula, 
Teixeira Brandão, .José Alves, José Gonçalves, Albertino 
Drummond, :!\falta Machado, Ribeiro .Junqueira, Silveira 
Brum, Francisco Valladares, Antonio Carlos, Emilio Jardim, 
Senna . Figueiredo, Gomes Lima, Landulpho de Magalhães, 
Odilon de Andrade, Zoroastro Alvarenga, Antero :aotelho, La
mounie.r Godofredo, Josino de Arau.jo, Fausto Ferraz, Raul 
Sá, Wnlr.lomiro <le Ma:;albãe~:; Vaz de Mello, Honorato Alves, 
Mello Franc-0, Raul Cardoso, Salles Jnnior, Cíncinato Bra~ 
Alberto Sarmento, Ce~ar Vergueiro, Eloy Chaves, Palmeira 
Ripper, João de Faria, Sampaio Vidal, Rodrigues Alves Fi
lho, Manoel VilJaboim, Ramos Caiado, Tullo Jayme, Severiano 
Marques, PeL'eira Leite, Costa Marques, ·Ottoni Maciel, Lui2; 
Xavier; Luiz Bartholomeu, Abdôn Baptista, Pereira de Oli
veira. Eugenio Müller, Celso Bayma, Gumercindo Ribas, Eva
risto Amaral, João Simplicio, Augusto Pe~.:tana; .Marcai de 
Escobar, Alcides Maya, Nabuco de Gouv~a, Flôres da <::unha. 
e Domingos Mascarenhas ( 149) . 

Abre..;.r:;e a .sessão. 

· O Sr. OctacÍlio dç Albuquerque (.6.0 Secretarios servindo 
rle 2") procede á leitura da acta da sessão antecedente. a qual 
r~, sem obs~rvações, approvada . . 

O Sr. Presidente - Passa-se á ieitura do expedient~. 

O Sr. Jnverill Lamartíne < 2~ Secretario. servindo de 4 ")' 
p~oced~ á leitura. do seguint~ · · · 

EXPEDI'.ENTE 

Off'icios: 
Do Sr. 1" Secretario do Senado, de 22 do corrente, c;om

municando que aquella Casa do Congres~:o adoptou e nessa 
data enviou á sancção, a proposicão de~ta C'amàra, que auto:.. 
riza o Governo a ~brir o credito de 22 :684$, para pagar ao 
tenente-coronel Oliverio de Deus Vieira, a importancia de 
J • 375 colleccões de suas obras - Exame Pratico - e -O ~fi
litar .4.1•regimentado, fornecidas ao Minisf.erio da. Guerra. -
Int.eirnda. 
. Do mesmo senhor e de igual data, communicando que o 
Senado, em sessão dfll 18 do corrente mez, não poude dai- as
~,·entimc-nto á proposição desta . Gamara, conferindo ao substi
tuto designado para. <;ubstituir o lente, no$ inl)t.itutos officiaes 
de enl;l ino superior, no caso de divisão da disciplina de uma 
cadeira "Por duns ou mais• de modo que o titular respectivo 
não possa fazer o curso de alguma. o direitó de pPrceber uma 
gratificnção igual á que receberia si áquelle · subst.ituisse. 
1nte irada. Ao incbivo. 
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E' lido ~~ Jlu~a sobrP a. mesa, até ulte1·ior deliberação, •) :->1?
g-uiCt(' 

PROJECTO 

.\..rt. E' concedida :i viuva e t'ilbos menores <lo ("X
DE!putado federal Dr. Astolpho Dutra Nicaeio a pensão an
nual de seis conto!'i d!'l réis; revogadas as disposi«;.õe.'3 em -0on
trario. 

Sala <las sessões, 23 do junho de '1920 . . - óctavio Rocha . 
·- Go$ta Rego. - Mendonça Jfartins . - Feli.:t Pacheco . 

E' lirfo P. vae a imprimir o seguint.e 

N. 7 1920 

J1a-nda a·rchivar a mensagem. do S1•. Presúlente da Republica 
Pelati't1a á abertura do C1'editO de !) . 000 :000$ para as QÓTU.S 
'-'Onfro. as seccas. ·· 

O Sr . l>resideute da Republica trouxe ao {;onheeimento 
uo Com;resso Nacional que por <'lecret.o n . l3 .i829, de 23 de 
outubro .die 19119, abriu_ ao i\finisterio da Viacão e Obras Pu
blicas, com fundamento no § 4º -da lei n. 589, de setembro de 
:1850, o credito extraordinario de cinco mil contos de réis 
;' 5. 000: 000$) . afim de proseguir nas obras contra o flagello 
da se.oca, que as5ola, actualmente, o nordeste do ·Brasil. · 

Declara o Sr . Presi.d-ente que-:c'onsuttou a respeito o 'rri- · 
bunal de Cont.as. o qual foi de parecer que o mencionado cre
dito podia ser 'legalmente aberto e inclue, por cópias, o _de~ 
~reto · em qüest.ão; ·n. · rn ; s 29. de_ 23 de otitúbro de 1919, pu
blicado no Diario Offic-iat de 29, o aviso d-aquelle ministerio 
n. 434, die 14 desse mez. em que foi feita a e-0nsulla ao Tri
bunal de Contas. e o offiei-0 n. 434, de 20 do mesmo mez, e.m 
que. está exarado o p·arecer desse !Tri·bunal. 

Em ordem todos os documentos que o Sr. Presidente déi. 
kepublica trouxe ao conhecimento do Congt·es.so, e na.da ha
vendo a deliberar sobre o CL'edito acima, legalmente aberto, é 
a Commissão de Tomada de Contas de parecer que .sejam ar-
1~hivados, com a mensaigiem, os papeis qu~ acompanham e 
instruem 0 referido decreto n. rn . 8:~9. d e 23 de outubro do 

., i919. . 

Sala. <ln~ Commi~-sõe:;. :!3 1fo ,i un·ho d-e ·1920. - José Lobu, 
Pt'Hsidentc. ArUndn /<'ra11oso. - Ole(Jm·fo Pí-nto. - Eltge-
nio .Miill cr. ·- · Li~t:mc-iu Galt:ao . 
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· Srs. meml.n·os do Congr esso ?-;ac.i~nal - De conformida<lc 
com o que dllipõe o OJ.'L. 4'', § 4.º in-fíne, da lei -u. 589, de 
9 1die selem.bJ'o de 18510, tenho a honra. de levar ao vosso co-. 
nbecimeu.to, que, attendendo á inadiavel neoessictade d<:! pro-. 
seguir uas obras contra a~ 8eccas ·que assolam actualmei.lte 
o nordesLe do paiz, resolvi abrir ao ~lnisterio da Viação e 
Obras Publicas, depois de coil!Sultado o 'l~ribunal <lie Contas 
e com tundam1>nto na parte exceptiva do § 4" do art. 4º da 
lei ac.ima · ciLa.da; um · ç redilo ext.raordina:rio de 5. 000 :OO~,. 
para esse fim; para melhor ·esclarecer o aissumpto inclúo.: 
por cópias, o od~eto-êm quéstão, n. •. i3 . &20, de 23 de outubro. 
deste anno, .publicado no Düzrio iJ1ficial de 29, o aviso da.quelle 
mirusterío n. 43·~. de H desse mesmo mez, em que foi i'eita 
a. consulta ao Tribunal de Contas, e o officio n. 423, de 20. 

· ainda do mesmo mez, no qual o refer:iJd-0 Tribunal foi de parece~ 
que o mencionado· credito podia ser legalmente aberto. 

Rio de Janeiro, 30 de outubro de 1919, -98º ua ln4epeu
dencia e 31" da llepublica. - Epitacio Pessôa. 

Ministerío .da Viação ~ · Obras .Publicas -. · Directol'ia Ge• 
ral de Contabilidad·e - · i"' seccão ....... IA.viso n. 116 - Rio de 
Janeiro, 31 de outubro de 1919. - . · 

SI'. i" .Secretario da. Càmara odes Deputa.dos - Tenho a 
honra de t.ra.nsmitth·-vos a inclusa tnensaigem ·em que o Sr.1 

. .Presidente da; B.epubli-0a. leva. a6 ieonhecimento do .Congresso. 
Nacional que por .deoreto n. 13.820, de 23 deste rnez, abriu. 
a. este tni:W5terio, com fundamento no § 4º do· art. 4º da ·1ei 
n·. 589, de 9 de setembro de 11850, o .credito -extraordinario de 
5. ooo: 000$, afim de .proseguir nas obràs contra o !lagello 
da sooca q:ue assola oot~almente o nordeste do Brasil. · 

Saude ~ !raiem.ida.de. - J •. P.ir~3. do Rio.. 1 

São s~essiviW}.ente lidos ~ :vão a imptjmir os- seguAntes 

PBO.l'.saro& 

N • .24 A - 1920 

Manda swipender a uecução do art. 177, do regulamiento da 
Estrada de Ferro Central do Bra.&il, com parecer contra..; 
rio da com.m:üsão de Finança.a 

O nobre e brill!.ante Deputaido Sr. Mauricio d:e Lacel'da, 
· apresentou á Camara o -proJecto n. 24J deste anno, mandando 
· suspender a execução do art . 177, ao regulamento da Es-· 
trada. de Ferro Central do Brasil (aprovado pelo decret.o 
n. 13.940. de 25 de <iezembro de 1919} que regula as fianças 
dos funocionarios daquella via-f.errea federal. 
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Com1J .i us!.ifit:a(;âo Jo pi·oj ecto limitou - se o Hlustr1· 
Deputado a offerecel" um artigo publicado em v periodico . 
Voz do Povo, em que é severamente criticada a disposicão do · 
nit:ado ar t. -177, attribuindo-se-lhe, em primeiro Iogar, in
t.u1tos de favorecer uma das tres associações de classe ~xis-
t entes na Estrada de Ferro Central do Brasil que gozam ·1fo 
privilegio de afiançar os seus associa.dos e censurando-a .. 
além disso, como: a)· ·cexatoria, por abranger os · ~mpregado:; 
de trens e estações, '.POI' cujas mãos passam apenas pequena!" 
rendas da Estrada ; b )· iniqiia, por acarretar aos empregado~ 
por ella attingidos maior <lispendio com consignar;ões .em fo
lhas, eom a. contribuição para a fiança; e) contraprodu.centv 
porque -0 aca.utelamento dos interesses da Nação não se fa.1. 
i ~om o augmento das fianças, Ilias por medidas exclusiva
mente administrativas, taes como a. substituição dos actuae~ 
meios cte transporte d& valot-es ou péla concessão de. compe
ifmcia exclusiva aos empregados da t.besouraria para a arre· 
cad:ação . directa ~as :rendas. 

Devidamente ponderados os fundamentos da justificação 
que acompanha ·O- proecto, verifica-se que são elles incon
sistentes a falhos, o que nos força a concluir pela inconve
niencia do mesmo projecto. 

De facto: 
A primeira critica que, ali~ oontrn.produeentemente, 

a ttribue a.o Governo que expediu o àeoreto. o intuito de pri
vilegiar uma associacão <le classe com a faouldade de afiançar 
os funccie>narios da. Central, ao mesmo passo que affirma <L 
eldstencia de tinas outras associações eom a mesma faculdade· 
- é a primeira, álém disso, a reconhecer que ·a permissão 
de fia:aças por essas pessoas juridioas é irregular, porqbe a 
lei só . admitte fianças reaes por meio de dinheiro, titulos da 
divida publica óu caderneta da Caixa Economica. 

Si, portanto, são permittidos aos !unccionarios da. Es
trada outros meios de presta.cão de fianr,)& e até mais legaes. 
como insuspeitél.Dlente affirma. o censor do regulamento -
·e, de· facto, o são - · não se oomprehende como se possa ac:.. · 
cusar o mesnio regulamento de ter tido o intuito de privHe
gia:r qualquer associação de. cl~se. a tal respeito. 

A censura ca~, consequenteolente. por si m88Dla. 
Outro tanto succede em relação ás demais criticas : 
a ) Em verdade, o art . 177 do regulamento aotua.t mu.n

tem, em relação a.o thesoureiro, pagaàores, fieis da t.ll&iou
raria e pagadoria., intenednto e seu 0 ajudsnte e fieis, t)D.Cal'-· 
regados e ajudantes do <l.~posito geral, armazenistas, fieis re
cebedores e archivistas a mesma tabella. de ·fianças do. re
gulamento 8. 610. -Oe i5 de março de .i9H e só differe d1~ ~te 
om fixar o quantum das fianças dos agentes, oonductores d e 
f.t•ens, conferentes, bagageiros e _praticantes, que o anterior 
dei.."Ca.va ao arbitrio exclusivo do directo:r da Estrada de F erro 
~eutr~.. . . ... ..... - --- ··- -·· . . ~ 
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.:\ada tem, pois, .Je vexatorío e exce,i:isivo. 
• Ao r-ontrario do que assevera o artigo, <Ji'ferecido ern 
justificação do projecto ·pelo seu aut,or, crue teve a sua boa 
fé illudida, não são pequenas as parcellas das rendas da E~
trada que passam pelas mãos dos funccionaríos, cujas fian
ças são agora fixadas no novo regulamento, nos limites res-

_µectivamente de 15 :000$ a 3 :000$000. . 
Um agente da esta.cão do Norte. no Est.ado de S. Paulo. 

por .exemplo, póde arrecaidar diariamente muitas dezenas de 
contos de réis, ao passo que a. sua fiança .é, .apenas, de réiR 
f 5 ; 000$000 ! . . 

Ainda na semana que findou noticiaram os jornaes um 
<lesfalque de f 6 ;000$ dado por um conferente da estação de 
·Juiz de Fóra, cuja fiança, por força do citado art. 177, é 
sóment0 de 4 :000$000. 

Como reputar. excessiva a nova tabella regulamentar? 
Um· conductor de trem, com a fiança de 8 :000$ pódt' 

conduz.ir dez vezes ma.is de que e.sse valor. sabirlo como é. 
por toda a gente que tem viajado na Estrada de Ferro Cen
tral, que os agentes de estação entregam ás férias diarias 
aos chefes de trem, para serem recolhidas á thesouraria da 
Estrada. 

E' possivel que a.s antigas direetorias,. usando da facu1-
daà.e <le fixar as fiancas de taes funccionarios o tenham feito 
em taxas inferiores á nova tabella, mas isso não. prova o 
excesso . désta. sinão a exiguidade. aliás inconveniente . e pe-
rigosa daquellas. . 

Não ba, pois, vexame, algum ne~ a. menor despropor..
tão entre o valor das fian~as e a responsabilidade dos afian-
ç,-,a,dos. . 

Dá-O.o mesmo que houvesse estaria, · ainda assim, pensa
mos, no intereése. dos funccionarios nova.mente comprehendi~ 
dos na~ tabellas do art. 177, a sua manutenção, émbora. algo 

-excessiva, do que a sua suspensão, visnda pelo pPôjecto, que 
teria como consequencia juridica a volta. ao regimen ··do re
:;ulamento n. 8. 6i0, de 15 de. marco de 191.1, art. 108, em 
(]Ue essa fixação ficava ao arbitrio .exclusivo do cirector ds 
i)strada, qnc poderá modifioal-a, de um momento para outro. 
::>t'.ia para a mesma taxa. actual, seja para outra maior. 

b) a. eensu.ru. a que se refere a .iustificacão, de acarretai· 
o actual rClgulamento maior dispendio ar.·s funccionarios com 
;n; consignaçõe~. em folha. não rosiste á menor analyee. ' 

1 º, porque, quando alJegavel, sel-o-hia. apenas. em re
l acão áe; fiancas prestadQ.S por il!l~rme~k'.. das associ~cões de 
classe. que não são obrigatorias, como vimos; 

2", poroue a materia não pôde ser considerada uni1a.te
ralmcnt e, t~ndo sómente em vista os commodos e proveito::: 
dos funcdonarios, com olvido dos intPresses, certo mail' 
res~)t~itnveis, da outra parte em causa, QlH' ó a União; 

· 3º, porque a prevalecer a critica o seu ooroilario logrco 
1:oria ri aboliç,ão total das fianças, visto que, por menor que 
\ 
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ella fosse, incorreria na mesma eiva desde que os funcc.io
narios preferissem prestai-a por meio das associações do 
classe, _com as consequentes consignaçõe::s em folha. · . 

Iniquidade seria deixar-se u União desarmada contra as 
.malversncões, desvios · ou negligencia dos seus funcéionarios; 

e) não é, outrosim, contraproducente a alteração parcial, 
feita, na tabella das fianç,as, p elo novo r esulamento, porque 
s i. de facto, o augrnenlo ctas quantias fixadas não é, cotno 
diz a jgstific.ação, o unico meio de . acautelar os interesses 
da Nacão, é, incontestavelmente, um celles, mórmente quando, 
como no caso, occorre ·um grande augrnenlo das responsabi-
lidades dos afiançados . . . 

E' precisamente a hypolbese que se dá na Estrada de 
Fêrto Central, cuja renda de 32. 000 CCl ntos, na data do ul
timo r egulamento de 1911, attingiu o anno passado a. 70. 000 
~ontos, mais do dobro, r;ortanto, e com palpavel tendencia a 
accr escimo no corrente anno calculado cm 20 .o/o sc-bre o ul
timo exercfoio ou !:;e.ia uma r enda de 84. 000 :000$000 . 

Não se comprehende, nessas condições, que possa con
tinuar a mesma, a garantia da re~onsabilidade dos que li-
dam com a sua renda. · 
· A providencia administraliva lembrada: na justificação 
do projecto, mas que o esclarecido espírito <!o nobre autor 
do projecto não tentou traduzir em medida legislativa, da 
concessão de competencia e:x:clusiva aos funccionar ios de 
thesouraria para a arr'ccadação directa da renda - é em 
absoluto impraticavel, a . menos que fosse cre·ado um grande 
numero de t hesoureiroa ·de estação para as simples funcções 
de caixas e varios thesoureiros de trem ou fieis itinerantes, 
incumbidos sómente · do transporte das fér ias das estações, 
,serviços estes aotualmente a cargo dos agentes e chefes <Je 
trem, que podem -continuar a prestal-o, com o maior proveito, 
desde que se sujeitem ií fiança indisp1msavel para acautelai· 
o~ cofres da estrada e da União, collLra quaesqu1w desvios 

. das sommas confiadas transitoriamente á sua guarda . 
Por estes fundamentos,- portanto, reputando · improce

. 6-1ente a justificação que acompanhou o l)rOjecto e palpave! a 
inconveníencia deste - a Commissão de Finanças aconselha. a 
sua rejeição pela Camara . 

.Sala das Commissões, '23 de junho dn 1920. - Carlos d r. 
Campos, Presidente. - Josino A1·mijo, Relator. - Oscm· 
Soares. - Alberto · Maranhão . - Carlos Maximiliano. -
Celso Bayma. - Sam1;aio Corrêa, vencido. - Cinc:inato 
Braga. 

PR.OJECTO N .. . 24, DE 1920 

O Congresso Nacional r esolve: 
Art. t. º Fie.a suspensa a execução cr, art . 177, do regu

lamento .,.da Estrada de Ferro Ce.n t1·t11 <lo Bf•nsil, que deter-
a.- Vol. Ii 3:) 
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mina o reforço de fianças · de clàsses - d~s seus funccionarios: 
o qual baixou com o decreto n. 13 . 94•), de 25 de <iezembro 
de 1919, reformando · o regulamento dos serviços da mesma 
~~~ª~ . . . 

Art. 2. º Revogam~se as disposições em contrario . 
.. Sala das se·ssões, 8 de junho de 1920. ,...... Mau:ricio. de La-

cerda. - · . 

N. ~:A ~ 1920 

E.edacção pára 8" d'iscussão do projecto n. 33, de ·1920, que 
abre o credito de .f SO :OOO~J duro . para ultimação oos tra
balhos da DeU{Jà,ção Bra:siteira á Conferencia ·da Paz ' 

-O coti.gresso Nacioo.áÍ dooret~: 
Artigo mtioo. Fiea o Poder. Executivo autod~ad'o a abrir, 

$lélo r.IinisteriQ ·das Relacees Exteriores, o credito especial d·e 
150 :000$, ouro, para ultimacão dos trabalhos da Delegação 
Brasileira. á Conferencia da Paz, reunida em Ver.sailles; revo-
gadas ~ disposições em eontrario. . 
·' . Sâla das 'Coinmissões 23 'de junho de .f92C>. - <Jarros de 
Cam1{i<is, 'Presidente. ·- · Celso Bayma., -· · Carlos Mazimilia.no. 
-. Alberto Maranhão. - Oscar Soares.-. Josino ·de Araujo. -
Cifidnato Braga. - Samtpaio CON'~a. . . . 

N •. u A - ·1920 

· Màruia que vençam os. ju1'os leriaes os dinheiros de orphãos e 
interdwtos depositados ntl$ Cai;ca.r; Economicas.; com pa
recer f avoravel e ernenda da ·commissão de Finanças . . 

O projeot.o ·n. 41, de '1.920, providem..fa. .. para que ·se 1aip
pli(llléril de m~o ·aa .. uita.tiv-0 as <lisposiQões dos art&. 432, 436~· 
e '"5·3 do Codigo Civil. · · 

Com ei'f eito, outr'ora os dinheiros pertencente5 a orphios 
ou a interdiotos eram recolhidos ás collecfhrías ou ao Tbe
soul;'o dos Eetad091 escript.urados coroo <ieposit.os do Cofre de 
Orphãos e fav-0rec1dos com um ju.ro modico, -em geral de cinco 
ipor cento. . 

O Codigo Civil taxativamente .im•escr-0veu que os pcculios 
dos incapazes fossem convertidos •em titulos da dividu. publica. 
<los Esta<los ou da União {)U recolhidos as Caixas EQonomica.s 
Federaes. ,-

Como csias foram primitivamente <lestinada·s ·ai i'omenta.r 
as pequenas oeconomia.s

1 
nãlo <i~\lltUn juros .pielas quantias -supe

riores a cinco contos ue .réis. Evolveram todavia; e .el .;Và.l'a.m 
aquelle limite a dez. oontos. Desde po1•ém, que o üodig<;) . Ci- . 
vil lhes att.ribu1iu f\lnccão muito diversa da origi!faria, C·On-
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-i'iando-lhes a guarda obrigada. de sotnma.s -avultadas, parece 
ne:cessari-0 que o appare1ho s9 adapte ao '"'--Ovo mistér e <iQ 
limite .piara as quantias beneficiadaiS com o juro e~cept'lle os 
depositas f-0rçad"8. 

Entl'etánt<> -0 .p.rojeoto estipula uma taxa. demasiado ,aJ.ta, 
e i'ixa, definitiva., inaltera.vel, seis por eento, o que .:;e pro
curou justificar allegan<lo que as vantagens auf~ri<las pelos 
d~posilf.antes <i-ev-eriam .ser iguaes ás inherentés aos tithlos de 
fundos :puhlioos. Em geral, esses titu!los não rendem seis por 
een:to, .ISalvo quando se ~hem t;íudto _aba.ilxlo do p~r; n-esse ~ 
os tutor.as ou curado.r.es obter.iam hcenca. do JUW para iet.1-
rar o dinheiro :das ic~as Ecenemieas e comprar a.polices. 

A Commissãio de Finaneas é de pa..necer i(JU.e o projiooto 
seja· approvado,. com a seguinte modi:füc.a.-cã-0 : 

Em -:v.ez de .:_ Juros leg&es; - ieser-eva-se - -0s jur-0s -es
·~ipulados para as pequenas quantia-s. 

Sala da.s Gommis·sões, 23 de julllho d~ 1920. - Carlos de 
Campos, P-residente. - (Ja:r'los M(U;imíliano, R:elato.r. - Os· 
car Soat'es, vencido. - Sampaio Corria. - Cincinato Braga. 
~ C~lso B«11ma. ,....., 'Jqsirw de Araujo. .,....., ~lberto. Maranftã.o .; 

iPR.OJ'EC1I'O N. 4~, DE 1920 

o .Qongr.esso Nacional ·'MSOlv.e: 
' ' !Art. OS dinheiros de o~os e .inter<üctos -dePositado! 
nas :Caixas Eeonomicas . Fede.r&Jes veneet·ão jw-os ..legaes, quial
~&r que seja a importanci& dos depositos ·~ 
' i.A.rt.; Revogam-a& as diisposíeões am .oontrario..J · 

,Sala das sess6est :14 de junho de :1920.; ~ A.UO'f.68!9 ·~ 
J,,i~ . . . . 

·t 

'Manda que regreJtsem c.i açtiva os of(icio.es da Bri</ada Poli
cf.al, 'IYJ(drmados compuls<n"iame:nte eim 1948, com. u:.mt 
novo parec6"r d.a Commisstlo de F.~!JJJ, c<>ntrorrio. ás 
~ do Sena,d(}._ . 

:,(Vide projectD n.: 688, de i9t9)'. 

A' proposição da Camars · do~ Deputados determinando 
que os offioiaes. da Bri~a.da Po!ic1alr. ~Gformados oompulso
riamente, em i91S. regressem á oot1v1dade, perceben<le> os 
vencimentos do·a respectivos postos, desde a daita em que fo-
1·am compulsa.dos, apresentou o Senado, dU;as . emendas, de
.terminando· uma, expressamente, que o reg1men da. reform9J 
uompulsoria não será ~pplicado ~os o!fi9iaes da mesma Bri-
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gada e d<> Corpo de Bô:âlbeiros, sendo cônsidera.dos nullos 
todo-~ os actos pratica.idos nesse sentido ató a promulgação da 
lei e mandando, ái outra, aggrega:r aos respectivos ·corpos os 
officiaes promovidqs por motivo das mesmas reformas. 

Ouvida sobre as mencionadas emendas a Commissão de 
Finanças~ nos derradeiros dias da ultima sessão legislativa 
concluiu, no seu parecer n. Q88'., de 27 de dezembro de 1919, 
pela sua aJ>provaoão. 

Sujeito a · plenario o parecer foi, pelo ' nobre Deputado 
Sr. Vicente Piragibe, requerida, sendo approvada pela Ca

~ mara, · a sua volt~ .á Commissão para novo exame da ma-
teria. · · . . 

· Antes de se pronuncia!' sobre ella, nessa,, nova audienci~; 
seria util .rememorar alguns incidentes occorridos nos tra
mites Iegi·;:;lativos da cita.da proposição, para o devido ~scla
rec.imenlo da Gamara dos Deputados. · 

O p:rojecto, ora. emendado rielo Senad'O, teve· -0rigem em 
uma mensagem do Poder Executivo solicitando a abertura 
de um credito de 114:001$534, supplementar á lei de orça
me:nto em vigor, pafa pagamento de officiaes da Brigada. Po- . 
licial, comp.ulsados em i918 . 

Ouvida a Commissão de FinanÇ'as 'Sobre o credito. con
cluiu ena p·e1a sua · concessão, reconhooendo, embora, não ha
ver funcfamento legal para o acto administlrativo que lhe 
deu causa. 

Sujeito . á deliberacão da · Camara 9 projecto autorizando, 
pura · e simplesmente, a abertura. dó ·crédito, fio pêlo . Sr.· 
Deputado Piragibe apresenta.do ium substitutivo, mandando 
não (;Ó que a. réforma: compulsoria só eon~inuasse em vigor 
para o Exercito e Armada, come> que regressassem á activa 
os ôffieiaes reformados compulsoriamente, percebendo os 
ve·ncimentos dos respe[}tivos postos; desde · a. . · data . em que 
foram compulsados e abrind-0 para esse eff eito os creditas ne-
cessarios. - · 

Convidada, ein virtude de requerimento a pronunciar-se 
sobre a legalidade do credito, a Commissão ·de Constituição 
e Justi~a discordou do conceito emittid-0 pela de FinanCR3, 
reputando perfeitamente legal o acto do Governo, por enten
der applicavel tambem á Briga.da Poli"Cial a reforma com
pulsotia, de accôrdo eom os dispositivos legaes que eitou em 
seu parecer n. 397 A, de 16 de outubro de .!918. 

Submettido ao estudo da Commissão de Financas o subs
titutivo d'o Sr. Deputado Piragibe, reiterou ella a. sua . affir
mncão da illegalidade de acto do Executivo e opinou pela 
approvacão do sUb&titutivo a.Iludido, com a. suppr&3São do 
art. iº (o que mandava continuar em vigor a compulsoria 
sómente para o Exercito e Armada, nos termos d& lei n. 3.089, 
de 8 de janeiro de 1916) passando a constituir respec.tiva
mente os arts. iº, 2º, e 3°, do projecto os arts. 2° 3° e 4º 
do slibstitutivo. 

Approvado o parecer, com uma pe(luena ·mas va.nta.Jos9-
modificacão de reda.~ãe> (cuja origem, aliá·3, não pude veri-
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ficar . J?O Diari.o do Otmgresso) constituiu . elle a. proposição 
remettlda ao Senado, com os sêguintes dispositivos: 

, . 1 •, os of!iciaes da Brigada Policial, reformados compul
soriamente em 1918, regressarão á activa, percebendo os ven
cimentos dos respectivos posto3, desde a data em que foram 
compulsados; · · 

2º, ficam para esse :fim abertos os necessarios e.reditos; 
. 3°, revogam-se a s disposicões em eontt'ario. 

A essa propo:licão é que offereceu o Senado as duas 
:emendas sujeitas ao nosso estudo. 

Nai primeira déllas se. determina que não será applieado 
-O regímen da reforma eompulsoria aos otficiaes da Braga.da 
Polioial e d.o .Corpo de Bombeiros, . sendo os actos practicados 
ne:ise sentido, até a promulgaçã.o desta lei, considerados de 
nenhum etf eito • 

A· segunda· estattie que os oi'ficiaes promovidos nas va
gas abertas por motivo de taes . reformas ficarão aggregados 
aos corpos a que -pertenciam, tendo prefereneia para as vagas 
que se abrirem, atê a normalização dos quadros e manda que 
os o!fieiae3 qüe reV'erterem occupem os mesmos lagares que 
tinham antigamente e recebam · a difíerença doo vencimentos 
que .lhes competem. 

Como se vê a t" emenda do Senado extende a todos ·os 
officiaes .da . Brigada., anteriOrp:fente compulso.dos,. sem limite 
de tempo nem de circumstancias, a reversão que a Gamara 
estatuio apenas para os corppulsado:s em i.9i8. 

São patentes, prima facie, os perigo.s e damnos a que se
melhante medida, uma vez approvada, virá expor os cofres da 
União, sabendo-se que não são poucos os of!icfaes compul
sados da Brigada Policial, alguns ha perto de 30 annos. 

De indagações a que procedi e por uma lista, quicã ili- · 
completa, de antigos compulsados, verifica-se a extstencia dos 
s~guintes : 

Capitão ManoeJ Franei.-roo Moreira '(deoreto de 30 dB se
tembro de f 895, publicado no IHario Officfal de f de outubro 
do mesmo anno) . · · · · · 

. Capitão Candido José Martins e ten·enf,e Candfdo Hypolito 
do Azeredo Coutinho (decref.o de· H de fevereiro, publloado 
no Diar io Offlcia'l de f4 elo mesmo mez, àe t893) • 

Ténentes ·ºManoel àe Farias Lemos (decreto de t0 de 
marco, publil'a.do no Diorlo 0(ficif1.l de 12 do mesmo mez, de 
1893; .To.sé l'la:dmiano Galvão e Severiano Barro.s Ve.scont'lel
fos; alferes João Pacheco da Silva .e Luiz Manoel de Souza 
<õecretoR de 29 de dezembro de 1.894, 'Publicados no Dtafto 
Officinl de 30 do m'eemo ro.ez e anno) . 

A quanto montará a. somma a desembolsar pe~a União 
para · indemnizal-os da diff eretiça. da vencimentos. dunnte 
tfio largo per iodo de inar,tfvidade? 

C-0mo cafoµlar essa indemnizaçãof 
Polo posto qne tinham J>Ol' occa.sião da l'eforma ou por 

a'quelte · a que teriam· direito ·por sua. antiguidade, per turbade 
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. por um acto Qtie a lei declara de nenhum ·e·rr eitó e que; P<>r 
forca de direito, deve ser tido como inexistente, com todos 
os seua cónsectarios? · 
. Corno conceder tão elevadas sommas e tão, assignalados 

favores a quem os não requereu nem ae> menos protestou 
contra o acto adi:ninistrativo dá reforma? 

E, dado o fal~~cime.J?tó. de qualquer delles, não ter!<>, por-. 
ventura, os herdeiros d1re1to â melhoria de montepi<> e meio· 
soldo, resultante da promoção- a que teria. direito o de cuius 
eonsequente á doola.raoão d~· nullidade para todo3 os efleito•,-
do acto da reforma? · 

. Nenhuma dessas ind~gações dev,iam ser tomaid·as ·em icon
sideracão si o aeto da re:forma fosse de ums illegaUdade· evi• -
dente, de· modo a constituir uma violencia do Poder. Exe
cutivo, · qUe em todos ou em ca4a um dos casos, tivésse prati
cado um aeto manifesto de perseguição ou abuso d-e poder•: 

. Essa eireumstancia, porém, não occorreu nà hypotbese,· 
nem disso, que se ·saiba. querellara,JP os officiaes eompul8ados. 

De parte, mesmo, portanto, as questões de . constituciona
aidade das reformas compulsorias, de sua convenienoia pra
tica e, prineipalmente, da.· sua applicabilidade á Brlga.da Po
licial ........ o menos que se póde conceder, . em relaeão á .esta 
ultima questão, é o seu oaracter opinativo. · 

Que o é, prova-o, sem recorrermos a documentos extra- · 
"'Jnrlamentares~ a · circumstancia d~ ter a Com.missão de Fi• 
nanças no -seu parecer de 19f9-concluido pela illegaJidade do' 
acto do Governo, compulsandQ em 1918 va.tios offieiaes, ao 
mesmo .. _passo que a. Commissâo de Constituição e ,Juatica, a 
commi8aão technica da Casa, para dizer sobre a faoe jurid:Wa 
doe ãssumptos sujeitos á nossa deliberação; terminava pela 
affirmaeão contraria, de sua absoluta legalidade. 
, · Neste ultimo sentido. aw"'" -: • ., . · 
recer do Dr. · consultor geral da Republica, que precedeu á 
decretacão das reformas de 1918 e <> pl'oprio Egregio Supremo 
Tribunal Federal, si não firmou doutr'ina a respeito - o ·que· 
desconheeetno"s, tetn, todavia, em ·mais de um accórdão, de 
que temos CQnh~cimento, admittido a equiparaQão dos offi
ciaes da Brigada e do . Corpo de Bombeiros, aos do Exercito e 
Armada. para os .effeitos da reforma. · 

Si, para aquelles a que, eomo ao humilde Relator, se afi
, gura perfeitamente legal o acto do C'...overno, que reformou 
compulsoriamente os officiaes da Bri~da, em 19.18 - o dis.:. 

. positivo "do projeeto . e mais gravemente ô da emenda do se .. 
nado, além de outros defeitos, incide no vicio de ret.troactivi
dade, para· toda a gente, que não póde deixar de reconhecer, 
pelo menos, eomo uma questão opinativa a da illegalidade des
sas reformas, a emenda do Senado, se não póde jus1íificar; 
croando, como crêa, un;i precedente pernicioso, que traz a in
certeza para toda a jurisprudeneia administrativa e judicia
ria e acarreta onus pesadíssimos á. União, em extensão que 
não se póde determinar precisamente de antemão. 
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A Commissão, melhor considerando, pois; a materia que 
não lhe foi dado apreciar coi:n calma na multiplicidade de seus 
affazeres, ao apagar das luzes da ultima sessão legislativa, 
éomo soé. sempre acontecer, opina, agora, pôttanto, pela re
jeição da primeira eme.nda do Senado. 

. Quanto á segunda emenda aconselha eila, por igual, a sua 
rejeição, por entender, so.bre illegal, inconveniente, que o 
Congresso se immiscua em materia de alçada exclusivamente 
administrativa qual a de regular e determinal', ~orno faz a. 
emenda, até ·a natureza dos funccões a serem· exercidas na 
Brigada pelos officiaes que a ella vão reverter. estabelecendG, 
t.:omo ella chega a fazer, que elles voltarão a exercer os mes-
mos Jogares que antigamente occupavam. · ·· 

Não é mistér demonstrar as desvantagens e os obiees que 
a medida consagrada nesta parte da segunda emeuda póde 
traznr, na pratfoa, Bara a boa administração da Brigada, bem 
como a da outra parte da mesma emenda, que manda prefe
~ir para as novas vaga~. o~ officiaes que ficarem aggregados 
por terem sido promovidos em substitti.icão aos compulsados, 
)na teria que aff ecta ao regulamento da Brigada . e diz res
peito, mais directamente, á acção do Poder Exécntivo, em 
condicões de melhor ajuizar das convenienC.ias do serviço pu-
blko. em assumptos dessa natureza .1 . · 

Por todos esses fundamentos pois; pensa a Comniissão de 
Finanças, mais detida e calmamente examinada a materia, que 
as emendas offereçidas pelo Senado ao projecto n. de . 
devE1m ser rejeitadas pela Camara dos Srs. Deputados e assim 
o aconselha, em r~sguardo dos cofre!! da Utiião, sujeitos, por 
uma dellas, a grandes e, no momento, imprevisiveis dispen
dios e em bem dos interesses da administra<}âo da Brigada, 
que p6de Vir a ser perturbada pela outra. 

Sala das Commissões, 23 de junho de i.920. - Carlos de 
Campos, IPr-esidénte. -: Josina de A rauio, Relator. ~ O$çar. 
Soares. - Al.berto Maranhão, com restriectses .. - Carlos Ma

.. ximilitrno, - Celso Bayma, com restricções. - Sampaio 
Correia.,. com restrieções. __:. Oincinato Braga. 

.Emenda do Senado ·ao profecto 
n •. 391 B, de 1918, da C"mtJra, 
determinanrlo que os offi,ci~s 
eia Brigada. Policial, reformados 
compulsoriamente, 1'eg1'essem á 
activa, percebendo os vencimcn~ 
tlils do& respectivol postos 

Projeoto n. 397 B, de 1918, da 
Camara, emendarlo peln Senado, 
determinan 'io que os o(fl.ciae11 
da Brigada Policiril refnrma~ 
dos compulsori~mente voltem â 
activa 

O Cong?'(lsso" Nacional decreta: 
Art. L 0 Oe officiaes da Brigada 

Policial rerormados, compulsoria
mente, em :i 9i8, regressarão á. 
activa, ()'31."<:ebendo os vencimentos 
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· Emenda . do Senado ao projccto 
n. 391 B, de 1918; da Camara, 

. determinando que os o{ficfaes 
da Brigada Policil;ú, rcf ormados 
compulsoriamente, regteuem á . 
acti1u:i, pe'rcebenlfo os t;encimen
to8 dos refP'JCti1JOI posto• 

Em seguida ao a.rt. i 0 : · 

P'rojceto n . 397 B, de 1918, da 
Camara, e~ndado pelo Senado. 
df!terminando que os olfl.daes 
da Frig<.tda. Policial Tef orma
dos compuls01'iamente voUem á 
activa · 

dos respectivos postos, desde a. 
da.ta em qlle foram compulsados. 

Art. 2.0 Não será. applicado o Art. 2.° Ficam para esse fim 
r~gimen da . reforma. cornpulsoria abertos os necessarióS creditos. 
aos officiaes da Brig·ada. Policial e 
do Corpo de Bombeiros, sendo os 
actos pra.tic~dos nesse sentido, 
.até a promulgação desta. lei, con-
sirlerndos de nenhum atfeito. ' 

Art. 3.0 Os oflicfaes de qualquer Art. 3.0 Revogam-se as disposi~ 
dessas coI"porações , promovidos ções em contra.rio. 
nas vagas abertas por ta.as refor-
mai ficarão aggregados aos corpos 
a que p13rtenoiarn, até se abrirem 
vagas regularmente para cojo 

. preenchimento tera.o prefcrencia, 
até normalizar-se o quadro legal,. 
oooupando os que reverterem os 
logares que antigamente occupa.
vam a recebendo .. a. ditl'erença de 
seus vencimentos que lhes CQm-

. petém. 
O art. 2° passará a ser 4° e o 

3° a 5°. , 
Senado Federal, 27 de dezembrv Sa.la. das Commissftés, 26 de de-

de i9!9. - Antonio Francisco dtJ · zembro de i9i8 •. -101é. Alve.r .
hereào, Vice-Presidente. - M4'- , Flor8s da Cunha.-:- Perair" LrittJ. 
noel a. A181'.actJ,. GtAimariUs, i 0 Se-
cretario. - Pddro .à<i Cunhei Pe-
droaa. 20 Secretario. 

N. 70 - 1'920 · 

Conta t.r:-m:po do ser1Jiço, para a aposentadoria, ao desembar
aadr.1r Uod1·iao de At•aujo larga, com parecer favoravel da 
Cmnmissão de Finanças. · 

O desembargador Rodrigo de Araujo Jorge, procuxador · 
geral junto ao 'l'ribunal de Appellação de Rio Branco, no Ter
rif.m'io ·ft'c>di'ral Jo Acre, requer ao Congresso Nacional que, 
para o cffi~i to da apo~entadoría, lhe St~jn ·contado o tempo de 
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exercício no!) cargos de juiz de direito da comarca de Pilar e 
de des~mbargador do Tribllnal de Appellacão de Maceió, Es
tado de: Alagôas. 

Pelos docurnenius que juntou, prova o requerente ter 
nove annos de servif.:O nnteriores ao regimen republicano, nos -
cargos de promotor publico de Paulo Affonso, juiz municipal 
de Pal!Ileira dos, Indi~s e de At~Iaia e juiz _de direito de Ta
quaretmga e de Anadia; no regimen republicano, trese annol!! 
no~ cargos de juiz de direito de Pilar e de desembargador do· 
Tribunal de Appellação de Maceió e dez a.nnos nos cargos de 
delegado de policia no Districto F'ederal é de procurador ge
ral e chefe do ministerio publico no Territorio do Acre.· 

O tempo de magistratura estadual deve ser computado 
como serviço publico nacional para o fim de regular os ven
cimentos com que, em caso de invalidez, poderá o l'equerente 
SP. aposentar. no cargo, que vem exercendo desde 5 de abril 
de 1913, de procurador geral no Acre ? · 

Ante~ de dizer sobre essa contagem de tempo, coni.'em 
que se dê cónhecimento da situação em que se encontra o 
requerente e que é assim por elle exposta: 

dnvestido no cargo de procurador geral no Ter
ritorio do Acre, junto ao Tribunal de Senna Madureira, 
por decreto de 1i de dezembro de :1912, assumiu o 
exercicio a 5 de abril de 1913, conservando;..se sem in
terrupção até a presente data (4 de julho de 1919). 

Por occasião dà ultima reforma judiciaria do 
Acre, decretada pela lei n. 3 .232, de .5 de janeiro de 
1917, que, dos dous tribunaes do Territorio1 extinguhl 
o de Senua M:tdureira, pondo em d'isponibihc~ade -todos 
os seus membros, foi-lhe designado, 'pelo Governo, o 
Tribunal dé Rio Branco, no qual se fundiram os dous 
então existentes, tendo, assim, permanecido unico 
f unccionaria do extincto tribunal, com a extranha cir
cum::.tancia de ser lambem posto em. disponibilidade o 
procurador geral junto a esse tribunal, que persistia; 
e se transferia para Rio Branco ! ... ~ 

Dessa exposicão se conolue que, logica e legalqiente, de
via o petici6nario estar em disponibilidade, porque foi . ex .. 
tincto o tribunal, junto do qual servia, como em disponibili
dade ficaram o~ juizes desse tribunal; entretanto em dispo
nibilidade foi posto o IJrocurador geral de Rio Branco, oujo 
tr-ibunal não foi oxtincto, e para elle transferido o de Senna 
:Madul'eira, que, com o tribunn.1 em que servia, devia fi~ar 
em disponibilidade. E' tanto mais de notar-se a injustiQ'& de 
uma tal medida quanto se. trata· de um velho servidor dC> 
paiz, maior de sessenta annos, obrigado a ficar em e:xeroic.io 
no cargo de outrem,, passando aB agruras o difficuldades de
correntes daquellas paragens desprovidas . de recursos par:a. 
o mais rudimentar conforto, quando seu collega, que 1â devul 
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estar, gosa das vantagens de uina di5.'ponibiiídade remune
rada, · aqui - na. Capital Federal, ou em outra localidade, po
sição certamente mais cor:nmoda do que a do exercicio na
quelle ç_argo. Posto, como devera ser, em disponibilidaãe, por 
extinccão do seu cargo de procurador geral junto a um tri
bunal que desappareceu, terià o desembargador Rodrigo de 
Araujo Jorge o direito á remuneracão s.em trabalho, por forca 
da lei, o que equivaleria ·a uma aposentadoria justa, ou, pelo 
menos, equitativa, dados os 32 annos de serviço publico, que 
J~ conta, . e a idade avançada a que chegou, não obstante a 
precaried.ade d~ sua saude . . 

·-Obrigado, como foi, a exercer o cargo; que lh~ design.a
ram, e não podendo, por falta de outros recurrsos,_ abandonar 
esse exercicio, recorre no Congresso e .solicita um.,. aposenta
doria de exee-pcão, porCFUe excepcional vem sendo sua. situa
ção ,desde 19i 7, anno em que foi e:x:tineto o T1·ibunal de 
Senna Madt1reira, onde servia. 

O acto do Governo, designando o Tribunal do Rio Branco 
para. junto delle ter ex:er.cicJo o procurador .geral de Senna. 
Madureira, nã'o póde ser revogado pelo Congresso; mas · o 
!Congresso póde. reparar a injustioa de que foi victim.a o re
querente permittindo que se conte o tempo de magistratu;ra. 
estadual para sua aposentadoria, sem ooin isso onerar os co
fres publicos mais do que já onera.dos estão, porque aquillo 
que terá de p~rceber como aposentado é o mesmo que per-

. ce:P~ . o Procurador em disponibilidade, ·que terá d~ pre~n
.cher sua vaga no . cargo de que não . devera ter eah1do. Por 
-essa· forma reparar-se-ha urna injustica e ficará legalizada 
n situaQão. de a.t:nbos. . ·· · 

A lei federal n. 3.400, de 28 de novembro de 1917. man
clou coJnputar. aos ministros do supremo Tribunal Federal, 
que contarem, pelo menos. seis anrios de ef ectivo exercicio, 
o" tempo de. servicos prestados aos Estados, em funcção do 
Poder Judiciario . · 
· O desemba:rgador Araujo Jorge foi rmpossado no c-.argo a 

5 de abril de 1913, contando, portanto, maia . de sei11 annos de 
exercicio, como procurador geral . no Territorio do ~cre. . 

Se estivesse nas altas funcções de ministro do Supremo 
Tribunal F'ed~ral gozaria das' vantagens da lei n. 3. 4-0.0, de 
:1.917 e poderia aposentar-se contando o tempo de magistra
tura esta.dual. O cargo quo ex:erce no Territorio do iAcre é 
'llm dos da magistratura local a servico da União Federal, 
com a circumstancia de estar sem interru~ão a exercel-o 
ha mais de seis annos, incluindo-se, nesse . tempo, dous an'."" 
nos de forcado e1xercicio em logar que lhe nlo cabia, ·porque. 
de direito, dev ia estar em disponibilidade remunerada. 

Os funccionarios íederaes do Territorio do Acre rara
mente suppartam um exer.cicio tão prolongado sem licenca · e 
muitos contam, por lioen~as especiaes dadas pelo Congresso, 
o tempo qua.si integral da posse em taes func~ões. 

O r equerente podia ter reclamado do Governo 'contra a 
designação para · e~ercer seu cargo de procw:ador ge·ral ·· pe-
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rante ootro tribunal:· não o fez. Obedeceu á ordem e trans-
. fer~u-se de Senna M:adu.reira :para ·Rio Branco. Não foi pe
dir reparaÇão ao Poder Judie1ario; não solicitou licença ao 
Gov.ern-0; não a pediu ao Congresso. Está no exercício das 
func.QÕes de chefe <lo Ministerio Publico :ha mais de seis an
nos, sem · interrupção, cúmprindo os deveres desse espinhoso 
cargo com verdadeiro sacrificio, dadas as condicões locaes, a 
idade avançada, sua. saude a.lte1·ada, as difficuldades de toda 
ordem, que vem stoicá:mente supportando. . 

Estender a ·esse funcefonario os · dispositivos <ia lei nu
mero 3:.400, de 28 de novembro d.e 19'17. será -um acto justo, 
qüe, embora de caracter pessoal, nã_o poderá affectar nenhum 
~receito de ordem publica. nem constituir precedente, por
que é de e~uidade, sinifo de justiça rigorosa, premiar os es
forços, a abnegação, a dedicação com que esse servidor da 
Nação vem cumprinde> seu dever penoso, abrindo uma ex
cepcâo honrosa e meritoria á regra das licenca.s intermina
veis, em que passam o · tempo os f:uncciona.rios federaes do 
Acre.. · 

Assim, a Commissão de Constitui'.)ão e Justiça tem a 
honr.a de offerecer á consideração e ao voto da Camara o 
seguinte;. 

PROJ.Bal'O Dlt LEl 

o congresso Nacional deoreta: 
'.Artigo unieo. Ao de~embargádor Rodrigues. de Araujo 

Jorge. procurador geral junto ao Tribunal de Appellação. de 
Rio .Branco, no Territorio Federal do Aore, será oomputaco 
para aposentadoria,· o tempo de serviços prestados aos Es
t.adqs, ·em funccões do Poder Judiciario; revogadas as dispo-
si~s em · eontrari.o. . · · 

~ Sala das ComtPi&sões, . de. dezembro de 1919. ..,:.- Ar- · 
~· n.0.lpk.o Ase1>edo, P.residente e Relator. - Arlindo Leoni. -f Veri..~s·imo de'Mello. -. José Barre~q • .....,, Gervasio Fioravante . 
. - N<D~al de &coi>af'; ·· . · . 

~ 

O desembargadof Rodrigo de Araujo Jorge,· procurador 
gere.l junto ao Tribunal de Appellacão de Rio Branoo, no 
Territorio Federal do Acre, requer ao Congresso Nacional que 
·para os effeitos da avosentadoria. lhs seja oonte.do o tempo de 
exeroicio nos. cargqs de juiz <le direito e de desembargador, 
no PodP-r Judicíario estadual. 

A Commissão de Constituição e Jueitica . em longo. e bem 
expo1>io parecer. dá unanimemente de'erimento á petição. A 
Commíssão de Fin~nças nada. tem a opI'Or ~o mesmo parecer, 
e M projeoto pelo qual elle conolue. . 

Sala daa sesgões, 20 dé junho de i9i9 . - Carlos àe 
Campõ,s, Presi<lente. - Cincinato Braga. Relator. ~ Sampaio 
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Corrêa. . Celso JJayma. - Carlos Ma.rimiliano, <!e acciôrdo 
com a conclusão : quanto á effectividade em que ficou o 
funcc ionario, devo declarar que foi mantida em consequencia 
de telegramma seu e nos termos da lei. -· Josino Ar'auio.: -
Os~ar Soares. - Alberto Maranhão. 

· O SJ'.. Presidente - Está finda a leitura do expediente. 
Tem a palavr a o Sr .. Frederico Borges . (Pausa.) { · 
Não está presente. · 
Não ha mais oradores inscriptos.-
·Si nenhum dos Srs. Deputados quer usar da pal~V'ra na 

hora destihada ao expediente, vae-se pa&sar á ordem do dia. 
~(Pausa:) 

ORDEM DO DIA 

O Sr. Presidente ~. A lista da porta accusa a presença 
de 61 Srs. Deputados. 

Não ha. numero para. se proceder á votação das materias 
qne se acham sobre a mesa e das const antes da ordem do d'ia.. 

Passa-se á materia em <liscu ssão~ 
2~ discussão do -projecto n. 232, de 1918, approvando o 

Codigo do Processo Criminal do Dístrict() Federal mandado 
elaborar pelo .Sr. Ministro da J'Ustica e a que se r efere o 
decroto executivo n. 8 .259, de 29 de setembro de 19~0; com 
parecer da Commissão <le Justiça ás emendas (vide projecto 
n. 1113 A, de 19i6) (reaberta a discussão)·. 

O Sr. Presidente - O projecto em debate está em ter
ceira discussão e não em segunda, como, por engai;io-, figura 
na ordem do dia e as emendas são dessa discussão e não de 
~egunda como está · erradamente impresso nos ávulsos distri
buídos aos· Srs. Deputados. 

Com o n. 37, foi este proj ecto erieerrado em: segunda 
discussão, em 19i5, (M de agosto), quando recebeu .emendas. 
Em 29 de agosto de 1916 tiveram essas emendas parecer da 
Commissão de Constituição e Justiça, e entraram em votacão 
11a sessão c!e 22 de outubro do mesmo anno e nas sessões se
guintes. 

Approvado assim o projecto n redigido para terceira dis
cussão, entrou neste' turno do debate a 6 de novembro do 
citado anno de HH6. Retirado da. ordem .do dia, em virtude 
co requerimento <lo Sr. Verissimo <le Mello, approvado pela 
Camara, voltõu a debate no dia rn de ncvembro, quando re
cebeu muitas emendas de terceira discussão. 

Sómente em 1918 tiveram essas emendas paI'ecer e o 
projecto tomou o numero que ora apresenta. 

Sendo, portanfo, um projecto de legislatura anterior, 
fica, para todos os effeitos r egimentaer;, reaberta a. terceira· 
discUs8ão, na f ó rma cto art. 1 77, do Regimento • ' 
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. Acham-se sobre a mesa diversas emendas que vão ser 
h<.Jas. 

São. succe~siva~ente lida8, apoiadas e postas eonjunta
tamente· em dxseussao as seguintes 

EMENDAS AO PROJECTO 'N. 232, DE 1918 

.(3• discussão)' 

N. 1 

Ao art. 38, § 1°, diga-se:' 
§ 1.º Apr~sentado o preso á autoridade, · ouvirá esta o 

conductor e as Lestcmunhas que o acompanharem, e inter
rogará. o accufiado sobre as arguições que lhe são feitas, 
delles indagando o legar e hora em que se tenha realizado a ·· 
ínfracçã9, lavrando-se de tudo auto por todos assignado. 

N. 2 

Ao art. 30 - Supprimam-se as palavras <i:ou contra a au
toridade policial ou judiciaria no . exercicio de suas funcções~, 
e accrescente-sc no final «salvo si de outras diligencias se 
precisar, pérante a autoridade policial, para o inicio da for
mação da culpa:i>, 

N. 3 

Supprima-se o art. 41. 

N. 4 

Ao art. 41, § 2": 
Depc·is de ~àfiancavcis», diga-se dambem cmqunnto não 

prescrever ª· acç.ão p~nab, e o mais como es.t~. 

N.5 

.Ao art. 61, § 2~ - Subslilua-se pelo seguinte: 
§ 2." Sobre a concessão da fianca será ouvido prévis

mente o represcntnnte do Ministorio Pul?lico, qu~nd<! estivel' 
presente, e em ~odo o caso, mesmo depois de .concedida, ter~ 

· vista do respectivo processo, por ~4 horas, afim de reclamai: 
o que f ór conveniente á JusLi<;.a. Publica. 

N.6 

Ao art. 62 e seu paragrapho, substitua-se pelo seguinte: 
Art A fianca será tornada por termo pelo qual será 

cada lib.erdade ao afiançado, ficando elle 9brigado a compa~ 
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recer em juizo. todas as vezes que f ôr neeessario para -.aetos 
da formacão -da culpa ou . julgamento, independentemente de 

-riotifícacão e sob pena .de quebra da fiança. 
Paragrapho unico. Em cada jujzo criminal ou delegacia 

de policía, haverá um lhTo• especial, aberto, numerado e ru
bricado pela re.spectiva ·autoridade, no qual o termo de 
·fiança será lavrado pelo escrivão e assignado pela autori
dade e pele> afiançado, extrahindo-se certidão desse termo 
para ser junta aos autos. 

N.7 
A.o art. 69, substitua-se pelo segtÍinte: 
Art. 69 - A fi~nl;!.a será julgada quebrada. suj~itando

se o réo a processo e julgamento á -reveba ·e á ~erda do valor 
da fiança: 

§ 1. º Quando o réo, depois de legalmente intimado, e sezç 
allegar motivo· justo, deixar ·de :comparecer . em juízo, por si 
ou por seu procúrador. 

§ 2. g Quando o réo -não for encontrado para receber pes
soalmente as int.imaç.ões ·necessar.ias. 

§ 3.º Quando o réo na vigencia. d-a. iiani;.a. pratiea.r outra 
qualquer i-nfra.cção penal. · 

§ 4;º Quando, sendo oondemnado, por ,senterica. ir,revoga
yel, 'fugir antes d·e ser preso. · 

!N. 9 

Ao iart. i iO - Acerescente-se: 
. § 4.0 N. :pr-esença do Tepresentante d<> Ministeri<> P1lblico 

á 5-essão de julgamento. 

N •. to 
!Airt. i33 - Sup.prima-se, 'l)ara tratar-se dre sua materia . 

na ~menda. mandada collooar após o art . . 192. 

-N. !f 

Art. ·f34 - Diga-se no principio: cO pra'ZO para a de
nuncia do Ministierio P.uiblico... ete.t. 

'N.: l2 

L~o p-ara.grapho unico supprimrun-se a·s palavras <cquei~ 
óU'> e d epois da palav1·a offerecei-a, intercalle-se 4íCommum-' 
cando o juiz Q facto ao -chefe do Mini.ster:io Publico ~. 

No paragre.pho unico, depois da palavra legal. diga-se : 
-«~i~r~ ... o mesmo representante sujeito :por sua faíta á pena 
d1sc1plma.r, que -no -caso -oouber, "omrnunicando o juit: '-O foacto 
oo procurade>r geral do Est~o>. 
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N. i3 

:Ao ar't. 135 ,......., Sup:prima-se desd(} a ;palavra seguindo-se~ 

N. H, 

'Ao art. 136 <iepois da · palavra <i:prejudicado>, diga-se 
'<tprovando que tambem o attinge o damoo ou prejuizo, re
sulta.-nte do crime, poderá elle acompanhar o processo como 
auxiliar da. accusação. 

N. 15 

Art. <i:Sohre a -admissão de auxfüar da accusação será. 
sempre .piréviamente ouvido o Minis~erio Publico, que poderá 
impugnar a conveniencia de sua admissão. 

N. 16 

:.Art. it38., § iº - Supprima-se as palavras <proseguinoo, 
-até o fi.nab. 

N~: 17: 

Art. (para ser collocado .após o art. 196): 
Art. Ao juiz da in:struccão cabe conhecér das diri-

merites do ·-art. 27 e das justificabiv.as d<>S atts. 32 -a 35 do 
Codigo ;Penal. 

N .; :1.8 

.GAJP[TULO II (ntGA-SE ID); 

00 ~NTO Pll:LO JU!R1Y 

'Ao art. 242 - Depois da expressão cadia.ndo-se>; . inter-. 
cale-se «no maximo ·e no· fin1ál aooz-escent-e;.s-e ce assim p-ro
cedendo-se até que se -comp•lete o llumero Jegal. - Yerissimo 
de MeUo. 

Encerrada a 3ª di.scussâo do projecto n. 232, de t U 18, n 
adiada a votação até que a Commi·ssão de Constituicão o Jus
rtica. odê parecer sobre as emendas ofíerooidas. 

o Sr. Presidente -· Exgotada. a ma teria em discussão, 
:voµ levantar a sessão designando para amanhã a soguinto : 

o 

01\DEM DO DIA 

Votação do projecto n. 3i, de 1p20, abrindo os credito~ 
necessarios ipara o transporte, recepcao e hospedagem do re1 
da Belgica. e de sua real familia (com runenda) ptecedcndo 
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a votação do rcqucrime-nlo do Sr. Maurício de Lacerda (3ª 
discussão) ; 

. Vot.ação (}o project.o n. 3D, <le 1920, abrindo .o cre<lilo es
pecial <le 120 :866$823, para pagamento a Iriondo & Comp (3à 
discussão); · 

Votação do projecto n. 32, .cte 1920, abrindo o credito os
pecjaJ de 20:637$770, para pagamento ao desembargador E s
peridião Eloy de Barros Pimc.ntel (3n discussão) ; 

Levanta-se a sessãó ú.s 13 horas e e 30 minutos. 

4i ª aESS.-iO, EM 25 DE JUNHO DE 1920 

PRESID~NCIA nos SFl.S • .TUVENAL LAMARTINE, 2!> SEGRETARIO, E 
BUENO BRAND.'lO, PRESIDENTE 

A's 13 horas procede-se á chamada, a que respondem os 
Srs. Bueno Brandão, Juvenal Lamartine, Annibal Toledo, 
Octacilio ·de Albuquerque, Costa Rego, Heitor de Souza, Dc·r
val Porto, Herculano Parga, Agrippino Azevedo, . Ro-dtigues 
Machado, Armando Hurlamaqui, Marinho de Andrade, Thomaz 
Rodrigues, Vicente Saboya, Osorio .de Paiva, Frederico Bor
ges, Cunha Lima, Oscar Soares, Simeão Leal, Gonzaga Ma
runhão, Auslt'egesilo, J>edro Corrêa, Turfa.no Campello, Aris.,.. 
tarcho Lopes, l.uiz Silveira, João Menezes, Rodrigues Doria, 
Manoel Nobre, Deodato Maía, Octavio Mangabeira, Leoncio 
Galrão, José Maria, Raul Alves, Elpidio de Mesquita, Rodri
gues Lima, Eugenia Tourinho, Leão Velloso, Manuel Mon
jardim, Sampaio Corrêa, Paulo de . Frontin, Raul Barroso, Lêm
grubcr Filhc-, José de Moraes, Verissimo de Mello, Mauricio 
de J,acerda, Augusto de Lima, Matta Machádo, Francisco Val
ladares, Emilio Jardim, .. Americo Lopes, José . Bonifncio, Odi
lon de Andrade, Francisco Bressane, Moreira Brandão, Fran
cisco :Pnoliello, Jaymc Gomes, Alac·r P1·atn, Manool Fulgencio, 
Edgardo da .Cunha, Ferreira Brnga, Cincinnto Brngn, José Ro
berto, Ma.rcoiino Barreto, José Lobo, Pedro Costa, Cnrlos do 
Campos, Ayrcs da Silva, Ol~gario Pinto, Pereira Leito, João 
l>erneUa. Eugon io l\füllcr. Octnvio Rocha, Dc·mingos Mase.l
r cnhas, Burbosa Gonr;olvc:; e .Tonquim Osorio {75) . 

.Abre-se a 1:1essüo. . 
O Sr. Heitor de Souza (se·n)intJo de 2º Secretariq)~ pro.-1 

cede á lnitura da neta da sessão antecedente, a qual é, sem 
observacões approvada . 

o Sr. Presidente - Passa-se á. leitura d0i expediente. . •·' 
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O Sr. Octacllío de Allrn querquc (.í" Sr.:crctarío, ~ervüul.ô 
de f~) l)rocedt! á leitura du :-;eg-uinle 

EXPEDIENTE 

Officim;: 

po Sr. 1 D Socn~tarifl do Senado, tli: 24 de. corrente, eom
mun 1caudo quf' aquella Casa du Congresso Naeional em ses
!'!ão de 17 desk mez não poude t.lar as8entimt:ut.o ás seguintes 
propo::;i1:õcs desta Gamara e enviando os respectivos do
cumcnl.os: 

Conec~dmido urn anrto t.lt: lii.iern.:a a Haphael QuintaniHw, 
auxiliar de e~!a.t~õe::; da lteparlii:ão Geral dos Telegraphos; 

Cnni;i~tkJl(lu líeew.:a a D. Helcl!a Dobbel"t de Cat·valho 
L1dte. at.;·enle do Co1.·L·eic da vraca da Igreginha, nesta Ca
pital; 

~~•Hn:ut!e1HJu !it:euça. u ,fosc Delgado da. "lotta, ajudante 
dm; Coneius t!Hl Ca.u1pos. uo E::;taúo do Rio de Janeiro; 

Conccdimdo um anuo de licen1.~a a José Dia.s de Souza, 
Ll'abalhadur d•~ l A classe da 4ª divisão da Estrada de Fel'ro 
C1ml rnl do Bru~il; 

C1.11H:1.•1.h'111.lu licnw:a a l~liri~tiauo . Portugal J'uuior, pra-
1 i1:unt.P do co11l'erent•~ t.la Estrada de FctTo Central do Bra8il. 
-- ln!cü·ada; ao Archivo. r~ 

'J. 

Vo l\lini~Lerío da c)uena. Lle i.í du ~orrcn~I.), cuv1aut.lo a 
..:."ci;uinte 

M l~N ~J\üEM _, 

sn:. 11wrrd11·n,; , l•r 4 :ou.:.:·1·1~:-;:-;1• Na1·1)11al --- 1·:111 1~1111111ri111e1ito 
a•• 111·•·c···il11 rnu..:tit1lt'Í"'t1:1I. a111·1 .. ~1·1ll<1-'\11~ a s1•1.n1inf.1• 111·0-
11nsla: 

Al'I .. L" ,A:,.1 !'111·,~a~ c!I~ l•·1·1·a. pllra 11 i~xerdcio de iH'.!.1, .-..e
rfin wnstil.u idas: 

a.) d(Í!' offíciac::; de 1" linha, constantes dos differentP.a 
Qtmclros da~ arma~ n HN'vico1:1, dn accôr.ôo nm numm·-0 com 
OS decr·cLo,; 11;;. 11.-'l~Vi·, de ~8 dD l'cverr•íro 1fo H)l'i:i, e 13.653, 
do t8 d~ junho de HH 9, assim distribuido-s por postos: 

<;. V e&. ll 



Serviços e armas 

&tado-maior general •• .• ••.• . •.•••• 

lnfaataria ... ....... ... .. .... ....... . 
Ca. vallalia .. . .. ...... ... .. . . . ... ... . 
Artilharia-•• .••.• . : . .••••• • .. ••••••• 
Eogcnbaria ....... .. . ............. . . 
Intendentes .• , ...• .• .•.•••...••.... 
Moo.ioos , •.•.••. .. •...•••• .• ~- ••.•. • 
Pbarmaceulicos ...... ..... •. ... . ••. 
Veterínarios ......... . .... ... ..... . 
Dentistas ••• ••.. .• • •.• .••• ••• .••••• 

Picadores . ........ ... ... • . . •.• . , ... 

Quadro especial: .•• , •.. .. . ..• ••.• •. 1 ' 

Quadro •F• . ........ ...... .. ... . .. . 
Officiacs que rernrtoram em virludc 

do decreto n. 3. 788, de 3 de ou tu· 
bro de !'.li~ ........ ............ .. 

~ ,.g 
u 
~ 

" :::! 

·u 

.~~ S3~ .?/ j·ã e " "' Q ... ~ a c: g o o- o ·- e ~f g't> ='"' 'i? 
o cP 111'° 8 CO 

:.'!' 
t.:)'1:1· t!'· (1) ~u 

"=' 

81 . 201 - 1 - -
3i .29 7i 
i3 {9 3! 
25 3'.l 62 
H f5 28 

3 5 
1) :14, 3f _, 2 6 

- i 

ti. 21 · : 1 . in -ª1 

f l 

.f!l • 1 
e e 

~: cu Ili 
e: "' ~s 1 Observações ·a cu (1) 

..... -.J ..... 
c3 a i .... 

- - -·,lo p~to do n arcchal nào é proonchid 

3'39 
em tempo do paz. · 

291 455 
H8 20:1. 157 
i87 201> i73 
. iO 1>\J u 

21 84 . iOt 
85 iO{ i07 
23 33 'J.i 
5 42 70 
2 iO !O/ Extinclo pela lei n. 

janeiro de t!H 5. 
Ulldom, podondo o Governo aprovei 

os como segundos tenentes jfl ,, 
'1 1 dontes. 

9 

~ 
1 

Somma •.... . .... ...• ...•.• . .. , , . .. 

. t ' 
~1---; ---;; - iJ2 2ia ~ i.Õ7~1 LZ22 

··-.-
Dons capitães é tres 2°' tenentes só sera.o promo,idOll quando foram organizados os 300 b:lta)Mes de todos os regimontos. 
Annaes da Cam:ira - Vol. 11 - Pag. ülO -
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b) clos oHíciaes <.ia. .rcc;orva de i ~ li.ç,iha em servico 11$ 
Miuis~erio da Guerra, dt: acd'irdo com o decreto n. 3.35:!, de 
3 de ouLubru de 1Y17; 

~) _dos offic.iae~ de_ 8" tiid1:.t de:::>l.a(:ados no deparlamento 
i·e:spooLtvu u .da;,;,sJ l Jl'ac_;·w .1 r1a:::; a.t·111;t;:, t' ~· · 1 ' \ ' it,;u:S , ue; a1.:cünio 
·~l!m os dt:c:rcl· ~:-; u :::;. 1;:. o.rn, de :~U de maio de tS>iS, que orga
u 1zo11 o l:..xt•1T ll.< 1 1.1<; :e irulw, e ·t:;.:::,t, tl1; ~ti de dcz.embt'o de 
J!J1~, quv :..ip t1t'<1 v1..tt ,, L'<!t:. \ll a i1 Luu l.o 1)aru o r1..: "crid0 depar-
1.arncnl 11, s;~nr.lu o.-:, H1l~~11w.:; < :u 1. t.:;idc~l'adu:; (;m comm i ::;são 11, 'l' 
IL·c:s auno::;, a coHl:u.· tle i11 d1~ janeiro do i~:lO, findo o que po
dc1·ú O (~O\'ül'Jlt) o;Ol!HCL'V<ll-O:; p o t' lJCl'i<•do.S ;:on~m0utivos iguae;:, 
;;osando, eHLrcLa,ul,o , da~ va.111.;\.i;ün::; t.lo a t·L. ~;j •fo ,tlJeta·eLo uu
u1cro 13. 0 -10, de 2n t'c maio de mm, e assim distl'iou~cio~: ' 

Cargos Postos 

Ghole de depart~rneuto ..••• · •• Gcnaral. .••... 
Sub-chefo do deput·tawc.nto ••• Gm·o(!el ••• . •.• 
Secretario •• ••••.••••••.••.•• Capitii.o ••.••.•. 
Adjuncto do depa.rtamat1to •• • • i.;a.piti'Lu •• .•••• • 
Assisteuto ••••• ~ - ••••••••••.•• Capitão ••••.. •• 
Auxiliares do departamento .. . 1°• teuunte::> ..•. 
Auxiliares do departamento ••• ~0• tenonto.s. ••• 
Ajudan~ de ordens .•••••••• 106 tenentes . ... 
Gbefes das delegacias junto á.,,; 
'.·Fegiões (excepto á. 1") o cit·- · 
· .-.cumsc1·ipçõcs militares ••••. t;o1·oaci.s .•••• • • 

' Sub-cbel'es das m'dSma.s ••••••• Ulfü.;sacs sup~ ••• 
Sec~(ltarios das rnosmas . .•••• GapiLá.cs. •••••• 
Ch.oI~ d,as delegacias dos de- • . . 
m~ Esta.tios •••••• • • •••••• Gapt~o;> ••••••• 

ÂuxiJiares das delegacias ••.•• z"" tenentes •.•• 

'l"ota.l. • • • • • • . • • • • • • . • . • .. •... ••.•••..• 

l 
i 

ou -ollicia.I sup. 
1. ou 01Ucial sup. 
i 

i:.l 
1 :!. Oil 1"" tl3UOULO!;. 

ti O 

1l) uos a.spfranLc:::- a oHH}ial dü aüLiva e uu. re~c:·vu: 
e) de 750 aluniuo~ t.la 1~sco l u .l\líliLal' e p1·a<,;a::1 uo c~~a•Jo .. 

m1<.do1· Lia uwswa :gSL.:ola, de a 0rl1r do cuu1 lJ n ;::;·ula.11L1:.n tu u.p1;;-.1--
vado pclu ue<;relo u . . J:).;j 'i .í , <.k ;;u ,Je auril ~e l~l\J; ' 

l) dLL:S pl'a',íat> ÚU:' e~ladoS-llll!.1~~11:es Úa .E.St;tlla dr: .E.s~a~o
J\'!UiOt', de Apcrl'niçoaaw11tu de OI l tL:1_aes ti Lla Esuola M.1llt.U..l' 
dc A viai; ão, eo11sii:;·nada::; nu.-; 1·cspccL1vos ~·eguhi.m_cntos; . 

11 ) do,.; ::;an;entu i ;un;.1.uwi n ,;t!~ de t" lrnlt<\ ex~steol.<~S _('49 
dei" cla:;:;e e til de ~" ulass é -- tkcrcLo 11 . 1a .1::H, d 0 .tu do 
ago~lo de 1918, e lei n. :.> .67 4, de 7 de janeiro de 1g19), ~-
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6t2 ANNA·ES D:\ CAMAIU. 

l.inc.:Lo u q11n.dl'o ,, pt·1~em~hcndo os Jogares de Emea1Tc0adui; de 
1~sct·ipla lia:-; 't•cpu1·líçõcs milit.;.u·e~. segundo um novo l'eg-ub
me11!.o, a organizar pelo D. G., obedecendo ás seguintes 
bases: 

I) o Lol.al d1.: prac.;as empregadas nos serviços de cscripLa, 
i11clusive o::. amauu<:•nscs, cmquanLo restarem. não excederá 
de 30~; · 

rn as \':1;.;-us '"xi~Lenlos n as que forem occorrcridl' uo 
IJUinl'L'll ac ima serãu preenchidas 11or sargentos de tropa, que 
sa.Lisfa1::i.1rt :1s eondi1;õcs d<: habilil.ação a cslabclcccr e que 
et.ml.cm, velo nt1H1u~, dous annos de b ons servit;os na · tt·opa; 

h) de /ili. amauucnscs de 2" linha e das pracas ordéna.n .. 
ças da mesma linha, fixafio o numero pelos decretos ns. 13.01.0 
e 13 . 352, j{i uiLados; 

-i) dn :í2.808·pra1~.as de prct, dislribuidas pelas unidat"!cs, 
llc a.ccôrdo com os 111rndros dt> cffcctivos normal ou de in
sLrucçfto; 

:i) das prn!:.as dcsf..inadas aos scrviç.os espeoiaes. 
§ ·I . n. Os segundos e primoiros tenentes e capitães, de que 

{,rnl.a a lnLl.l'a e, farão dous estagios de tres mezes, em um 
corpo de tropa. fie.ando, · ~i nccessa.rio . . · disp.ensados durante 
esse f,P111po do servi'' º na repartição. O chefe da repartição,. 
de a.r,cü1·rJo com o commandante da região, organizará a escala 
parn p :-; :";~ c~ l:q;Lu. clC' fónna a não :'lobrccarregar o ·~cevioo dos 
demais n fl'ieiaes da repartição. '. 

~ ~ ." hknti.co eslu.gio será üoncedido a quacsqucr ouLroi! 
:'inhall.r~rnos o cnpitfíe$ da zn linha, mediantr~ requerimento ao 
co1rnnanllanle da rc~ :;ião ou circum~cripção . Si fõrem cm
:pre~~iados 1rnhlkos, cont.inuarão a perc.eber os t·espectivos ven-
cimrnto!:i. . 

O mmH~t·o d<'1::scs esl.a:;ios 11ãn poderá snr maiot.· de dou!-', 
:10 nwsmo l<'mpo. em cada corpo de tropa. · 

~ 3." Snmel l iantc colices são podei:á tambum fo!ct· fci la 
11eli'ls t:11mtnawla ! 1 tns d~ l'Cgião n circumscriv!Yão a officiaes da 
Gnat·da Nauirmal. de qualquer 1w.sLu. candidatos ao offieiulalLo 
dn 2" linha, m1~t.liante rmSvia syndicancia, na fórma da lei re
~1wc!.iva. 

J\ d. :? . " Ti::~se "fl'c<lli vo l'odcirá 1mr elevado: 
11) d1'. iO. 000 l°l~.:·ml'Vis!.aR de . 1 o. I ~ 2" c.atcgOt'ÍO.S p:H'a U.8 

111auohrns a11111HH'.s, '' ah<JIJ(ln ao E sl.aclo-Maior de.terminar a · 
1•1•;;i:in ou rP1 . .dõr•s n1Hk dnva sot· feita a convnr.ação; 

11) ao l.ln g-u1:na, cm ea!'O de mohifü~ac.ií.o. 

A1·f .• :v Os claros serão preenchidos por voluntario!:i ~1 na 
falta dcst.cs, por so1·Lcados, exeepLo quanto ás pracae dostma
das a f;O.rvicos o~peciMs, cujo recrutament.o obedecerá ás re
gras n~t.a.bolecidas nos rcgulamcmtos e instruccõcs que regc.m 
esses snrvicos . . 

Art. 4." A p1·aoa ou ox:-prai;a qun, fondo feito concurso 
para -provimonto <le cargo foderal, baja sido julgada. habili-
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ta-Oâ, terá preferencia na nomeação, independente do Ioga;· ;•,1-
cam;ado na. classi1'icação, continuando, porém, no serviço w•
litar até termina1;ão de sr.u tempo, si estiver na effectividade 
~ não f ôr engajada . 

O Governo Federal promoverà junto aos Governos Esta
duaes ou Municipaes a concessão de iguaes regalias em re· 
lação aos cargos publicos d·e sua administração, podendo t.aes 
Goveruo~ dar .prei'erencias ainda aos filhos destes Estados. 

Art. 5.º Conlinúa o Governo autorizado a. extinguir d1:1fi
nitivamente o quadro de picadores. aproveitando seus officiaes 
no quadro de intendentes, nas vn.gas e mediante concurso ou 

· em cargo publíco. 
§ 1.ª Os picadores que forem habilitados em concurso nor

mal pa.ra preenchimento <las vagas d-e . 2º tenente intendente 
terão rwc-e.erlencia de r.ollocaoão, no respecl ivo quadro, sohre os 
demais candidatos ha.bilit.ados no mesmo concurso . 

§ 2." Os picadores que forem pelo Governo aproveitadoi:; 
em cargos publicos serão na mesma oooasião rei'orma.do&. 

Art. 6." Fica o Governo autori2'3.do a conservar nos car
gos, até que haja officiaes na mesma região e de postos pre
scriptos pela lettra e do art. 1º desta lei, transferidos para a 
2• linha, os officiaes da ~ardü Nacional que servirem nas 
Delegacias dos Estados, como chefes, sub-chefes e secretarios. 

Art. 7." O Governo nomeará instructores das iinhas de 
tiro, em localidades onde não haja gu.arnicão militai-, dentre 
O!-l officiaes da reserva da 1 • linha e officiaes da 2"' linha, de 
reconhecida idoneidade profissional, principalmente quando 
oriundos do p1·ot'c~<;so1•a<lo primario, concedendo-lhes a g"L"atifi
cacão do posto de 2º tenente . 

ArL. 8." Além da transformnl}ão do Curso de Aper!eiçoa
mento da InsLrucoão de Infantaria, em escola de sargento~. au
torizada pelo art. 13 <.lti lei n. 4. 028, de :tO de janeiro de i 920, 
·o Governo tratará tambem da c1•eacã.'o de uma Fiscola de Sar
gentos de Cava.lln.ria e uma Escola do Sargentos de Artilharfa 
de Campanha, ·ambas no Rio Gr:mde do Sul.,· A ofl'icial~d.ade 
das escolas de sargentos deverá ser recrutada entre os off1c1a-es 
que coocluirem, com bo:is notas. o curso d::i. F.sco!a de Aper
feiçoamento de Officiaes, o de Estado-Maior ou o de Revi~ão. 

Paragrapho unico. Essas escolas a crear no P.io Gt'ande 
--do Sul serão constituidas por um esquadrão e uma bateria, 
respect.i varneu t.L\ ~-io l ~'-ll'POs ~-ie (.l'opa <laqu e lln. regifío, aos quaes 
o Governo dará a organi:rnçúo adequada ao fim especial n que 
!-!e destinam. 

_._~·t. 9.• O milit.:ir quP. fOr •~leil.o ·presidenlt>, srmador ou 
deputado esta.dual e aquelle que, com permissão 'lo- Minh;te
rio da Guerra, fôr nom~ado sect'lll.ario do Governo do Estado, 
será posto em disponibilidnd0, l'icando isento dos dever~s dis
ciplinares durante o oxerdcio <lo ca.rgo. 

Art. 10. O Presidenlo da. Republica pelo .Mioist.rr.io da 
0uena, convoca1·á, P..ºr 01i1;a!;iüo das manobras annuaes, o pes
soal n~r.c8sario da 2• linha, a juízo do Estado-Maior e inf'or
ma1.1õés do I>. G. li, em Lodas :i.s localid:ule8 ondi; seja pos~ 
siv~l up.plica1· üi; alist.ndos em servico d~ v iução estrategiea, 
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reforço dàs guarnicões e quaP.sqnm' outros seI"Vi<Jos proprio!'I 
Ça 2u llnha. 

Rio de Janeiro, 33 de junho de 1920, 99° da Independencia 
e . 32" da Republica. - Epitacio 1Pessôa. - A' Commissão de 
Marinha e Guerra. 

Do Minisf.erio das Rf\laoõ"s Rxf.f':riores, de 2'1 do ç;orrenf,e, 
envinndo as seguintes 

rN FORM.<\ÇÕES 

Sr. 1 º Secrf':tarfo ria í:amara dos D~pntado~ - Com re-,. 
formir.iri. ao a.viso n. 65. 'lHP. V. Ex. mP dirigia em 25 do 
maio lllfimo. tenhn ;l hom·:J !ln passar á.f'; snas mãos cópia do 
rPla f.nri o anr<>sen tacl n pnl o Sr. Dr. narl os Rampaio. d n legado 
1rn Bra~i1 :í ConfC'l'Pnci a. do Trabalho. . · 

Qn:rn!.o nos mif.rm; <lnl".11mP-n!os :l <fllP. SP. rdm·e o supra
r~itado offirio ri" V. Ex .. leve) aó :-:011 rr.nhPcimrmt.o flllP. ·<-iBh 
~í:'CT'f'f.nriri 1fo T<''>t::ino. pm" 1,.;, .~1-:nnrna. f;Olicil.011 da rm:~1ai
xarla do Rrnsi.I em Wa:-hin~fon n rP.messa dos mesmos, r~rn 
rlup li cata. 

Aproveito o ensejo para r(movar a V. Ex. os protestos 
tln. minha aTtn Pst.ima e rnnip; r'list.inr.t·,a consídernr:fío. -· A.ze
'/)edo Marques. -- A' qorrn fnz n rrqnisição. 

Do Trihnn:il r!P f:rrntns. df' 22 do cmrrentP. commnnicando 
ci11e <lPvnlvcn an '.Vlinh;tri1·io da r:unrrn. o proi~c~so rl'!lth:o :í 
rn1111isi1~í10 foif::i por C!'1fP miniMP.rio sobre o r.rPdito ele réi!' 
ROO: 000$. pap('l, n:ira :i em1 i~:i r;fi.n rb nsonadrilh n. cin aviões r' 
mnJ0ri:'!1. Yisfn frnfn1·-!':r r]("I pn::ramr•nt,o .iú r.xcr.nfado para re-· 
r.df:lf ro posf.r~l'im'. -- :\' Comm issfio rlr: Toma<'la dr Contas. 
' íl<'pl'Ps<'n f ~w:in rias fnhri r.n5' rlP r~rirvr.i n. r~rmlP.sbndn alle-

gar:.õ0s feitas rim rf1h11:.fio :'i PlPv:1r•fio iins tarifas ~;ohrn n 0r:wadn 
torT'Pfnc í t• 011 m:l H". - A' f:ommiss1'í0 rlí' Rrifürma TT"ihntnrin. 

Rão. ~nr.r.cssivrmHmfr~ liffn~ fl vlío n. imprimir ns Sr:1g-ninf.e!': 

PRO.TECTOB 

N. 7f. - :f.920 

lnl'111·~ rw N1rpo rlnr·ent1~ tfü lnstif~tft1 B~famfo. Oonstant M 
1rsr1frmlft:s 110 mo,,isterio: 1.1 dá nut-:-ns. providencias. r.rrm. 
1im't~r.1·r rlo r:om.missrin d1i l11st1"11.c1.·lio Pubrica. contrarir> 
llU 111'0.kt:fn r• ff/'1.l(/?'(:ilel (lt) <r:'l,~fo-t> ., .<:::1·. Presidente drr 
lkpuf/rfrfl 

(Vi d~· pr·c1,iedn n. 21 O r., de J.9t9) 

i\' C11nm1is~:i.o dr· Jn~lnwc:5o Pnb~i<~n foi submAtt.ida a 
rno•1~:w"rn .\.1 F~m11. Sr. Prr.silll~nt.c~ 1:1 HP-puhlira. acomna-
11 h ada <!as ra ~:'"1í' ~ cio r· :'to á resolm:!fo iio Congrp,sso. Nacinnnl. 
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SESBÃO EM 25 DE J1.1Nlf0 DE f 9120 

incluindo ns ndtrne~ nspirantes ao magi!5te'rio do IMtituto 
Br.njnmin Gon~fant nn cnrpn- dncenf,p õe~se e~t.abeleeimento. 

º" motivo~ do 1;t1t_n contant.es dn exposição .funts á men
f':agem porlem ser resumidos nos seguintes: 

1.º <i:E e!'!t.P exaggerado numei•o rlt'l rfoeentes e e8t1t ex
rcc;!'>:v~ rfo~rPzn q1ftr n pro,iecto quer ainõa a.ggl"av:ir. lneluin<fo 
os :i!"pirnnf.P!; nn m:-u:dsterio no corpo docente <!o instituto e 
nu~mP.nfanrlo-lhe,.: a gratificacãol>. 

· 2. º <(0 Pn.-ler Exr:-ciifivn r~l:'l. nutorií:ado a réOrganizar 
ar111ell0 •'!'lfnht>lerimrnlo r ter:1 ent.!io rle Julgar si convém ou 
não mnnter a cln~~ f .. dos aspirnnt.es ~. no. caso affirma.tivo, 
sob qnP. condl~~(iH 6 0nm que encargo~ " vantagenS>. 

Nifo pnref"I' n r'.ommi~Snn prúoi>dent~ o J)l"fmeiro motivo 
rl'o vt.to. 

nr. fnl't.o . o numrr0 acf,ua! de aspirantes no magtster'o é 
de ·1 '). :rnr.um11lnntin rlnrn:; P!'l~~ fllnr.f':'.ã.C) ~ratnit.n eom os lo-
1-"nl'"S d" mr>sfr~ íl:i offícinn t.ypo!'!r:rrhica e de conf.ra-me~t;r" 
r!a nffir.inn cfo Pmpalhacão, cujos venciment,os ::mnuaes são 
resr)pr.tiYnmr:'nt.P d~ ~ :OOO!!l f' 1 :!500$000; 

Dos . rPSf.3TI f M nr.z. rinco sfí n o:rat.nitos P. ~ineo te~m 3 
!-trnfifirnrfln mí'ni=;:iT rfo trintn mil réis, importnndo f'm i ~ROO:!! 
anm1:ws :i dotnci'io ori:-nmPnfarin ~orrP.an0ndP-nte. 

Nüo sp TH'>nP. portanto. aHribn1r _ ~ dn~sp dol'!' aspirante~ 
~o m~i::-is1Prio. nl'm o exces!'lo dfl pessoal, nflm o ~xnggero 11a 
ffosp,.zn n qnr si: refel'em ns razões do véto. 

() prnjedo hin4!o em vista nr\n d1wer o Esf.ado P-:'(l)lol"3r 
~rnfnil.nmrnf.f' os ~<"rvfco~ nlheio!'I. sohreft~do, qunndo prel:lta
<'f's p0r 11ma r:hl ssr. d<' r.Mnd~ni;i fflridM pAln int'ort.nnfo rla 
cP!:!'Uf'irn fixnu flm 1 :200~ n vf"nrimPnto annunl dos nRpirante~ 
:rn mn~d~tr>rio. flrmõo-lhf'ls o tiTnlo õe coa<'fJ11vantes <fn P-TI• 
sinG. ~ · · ·:· ···--

No nrt.. 2° n riro-jecto e~Hpnlou pnrn o direito li ~asa. 
n1irnPnf.nrão P nR~isten11in medicn, ll cor.trflmfcft.o nnnllal lfA 
r,'(lO!fl. 1~nnfit.n.ntr> do nrt.. 199 rio rep;ulamt'!nto. 

A rl<'~pP7.n tnt.n l rlPr>orrF>nf.f' do 11ro.ier.to exnMe n~shn. 
f'Omnnrnrln Mm n nrtnal, npP.nn1:1 N:i!'ln. ,:lr) 7 :SOM: e _Mrfa ~<1-
mrn!e df' li :~?O~ o """P.S~n. ~; n nrr:nmeirit.n incnisse para os 
i 2 n~nirnnt."1s nn mn!?i~t.Prin n i:rratif'fr:n~fir rlf! ~O~ mP.nRaP~ n 
,.a<l:l nm P. nfín ~(Ímr>nfP. n rinr.o. R1mdn OR <!Pmaf~ 12Tah1ifos. 

Cnnv~m nindn nbSf'rvn1· q11r r'loi:; 1'2 n~irant.es ao magfs
f~rin. r.inrn ff'Pm mais 4;r rif"r. annM r!r> Me.reir-to. l:l1Htiro 1i"rnis 
dr novf', <lnns m:-iiR <'lr> rrnnlro. npPnn~ nm t~m 5<'i um 1inno 
•li' í'"\"l'T'Cir.io. 

Ounnf.n nn st';nmiln mntivn. n r.nmmif':Rrtn .iu1i:m. intP.trn
m~nf;, nrnrf'dl'nf(\. 

Mnclifi~nr r'lispn!lií~õn~ rio r"i?nlnmPnfo "m pl'ojer.t.o e51J"IP.
'"in1. nn:mtln n C:nn1erfl~~n Nnr.ionnl n11f.orin• o 'PndP.t' Exe1mf.1vn 
:1 reor~rini:r.nr· o Tm;fitnfo TIN1jarnin r.o'fl!if.nnt, n!lo parer.n <'i 
r.ommiR85.o eonVFmiente. 
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M.ti ANNAES DA C'\-MARA 

Do exposto a Commissão propõe cm conclusão qu~ s;eja 
r~.i ~1tado o proje1~f.o 11 mantido o ,,éto. 

Rio de Jane.iro, 24 de junho de 192t>. - Antero Botelho; 
PresidentP.. - Paulo de Frontin. Relator. - A. Aze1,edo 
Sodré. - Ephigenio de SàUes. -·Raul Alves de Souza. 
Barros Penteado. - AristarcJw Lopes ... -..,. José Auau&to. 

MENSAGEM A QUll: S.E REP.E:ftE O PARECER 

Sr. Viee-IPresidente em exercício da Camara dos Depu
t.ados ~ De confotmidade com o art.. 37, § l º, da Constitui
ção Federal, tenho a honra. de -devolver a Camara dos Depu
tados a 1•esolução do Congresso Nacional que inclue no corpo 
docente do Inst.itut.o Benj a:min Const.ant os aspirantes a.o ma.
gisterio do mesmo instituto, á qual neguei sfmeoão pelos mo:.. 
tivos constantes da. cxposicão junta. 

RAZÕES DO vlfr":t·o 

O wo.i ect.o ora enviado á sancção do Poder Executivo, 
in~ue o~ aspirante:s ao magistcrio do Instituto Benjamin 
Const.anl. no corpo d0oc,f?.nt.e desse estabeleciment.o com o ven
<:iment,o annual de ·J :200l!>OOO. 

As razõe~ invcwa:das, ·cm just.ificacão -da medida são o 
deeenvolviment.o que teem tido a~ attrilmicões dos aspirantes 
e o não dever o Estado explo1·a1• gratuitamente os serviços 
alheios, sobretudo riuan<io prestados por uma classe de cida
dãos 1•cridos por um tií'o grande infort.unio. 

O In~t.it.ul.o Benjamin Constant fornece aos .semi alumnos 
gratuitos. , ,;u~LC'nt.o, n~sLu.a.rio, t.r:na.mcnto, medico,. , Itivros e 
instrumentos neeessarios ao ensino · (deC'.rel.o n. 9•.116, de 16 
de novemb1•0 de '1911, arl.s. ';:13· e :?.5). Aos que se hajam dis
tinguido 1wln r,omportamE'nt.o. applicaçã.o e aproveitamento, 
tendo obLido n.ppl'ovaoão plena. em todas a s materias do curso 
litt,e.rario e em dous · aimos. pelo menos, do curso ·pii"'ofh;sional, 
t! revelado. além disso, aptidão pa.rq. o professorardo, permitte 
o r eg·ulanwnto que eontinuem no iTis.t.il.uto passa.nao para a 
cla.ssc dos nspirant.es ao magist.erio (arf.. $1) • Os aspirantes 
teem como funcr..ão pr<is f.ar os servicos designados ·pe•lo di
r e<:l.or, C]H r.f' no curso li tt eral'io, quer no profissional, quer no 
anla do dict.ante-copista, quer nas salas dP. estudo; tomar' 
pnrL1' em todos ns . l.t•abaJilrns ·dos etn'O~ e dn. orchest.ra e 
suhst,it.nil· ns rept~1.idore~ cm suas 1'altn~ e impfldimentos (a.r
i.iço 82) . ~r nP-m ell e~1 r.nmo rcmunrrn.c;ão desses ~erviços, 1Casa, 
ahmcmtn.c..\aO, vestuarJO, calçado, trat.:unnnlo medico, e, os que 
mais ~e di sf.inguirem, uma gr-atificaçã.o de 10$ a 30 mensaes 
(art.. R:l :i. 87) , p:ra.IMir.açã10 f}ne .sr.mpre foi fixadn no mn.
ximo . 

Como ::-e v~ não. ha. ahi exploração gratuita de serviço~ 
alheios; 'h:1 um gl'Upo de alumnos a. quem o Estado, depois . 
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SESSÃO EM 2.!) nE ,Tl!NHO D-E 19\20 6i7 

de lhes ·havH da.do, dur::mtc longos annos, casa, sustento, ves
iuario, tratamento, medico, livros, instrnmentos e educacão, 
tudo gratuitanwnt.c, offerecc llOntinuar a mante1-os e mesmo 
a dar-lhes uma peqnena gralii'ieação, cm troca de sua coadju
vacão 11os trabalhos do instituto em que se ed.ucaram .. 

De tal of;ferecimento podem esses alumnos a.p.roveit<l.r-se 
ou· não: o Estado· por modo nenhum~ os constrange. Quanto 
aü desenvolvimento clof'. encargos que leem tido os aspirante~. 
si o facto é vel'dadeiro. o remedia não estú. em ~levar-lhes a 
gratifica.cão, ruas em au;,,'1nf!nt.ar-lhef'. o nmm~ro, como prevt'~ 
o regulamento (art. 84). " 

O projecto, porém, d~ve R0.J' P.ncarado ainda. J)Or outro 
aspect.o. 

O Thesourn d~spenden eom o 1Institu-Lo Benjamin Con
stant, no ·anno passado, 505: 648$226. Cada. alumno custou
füe .a espantosa cifra de oi :Zl.S'$735. EnLre as causas. deter
minantes <lo exaggero <lessa despeza, está, precisa.mente, o 
exicesso de pessoal ex.istentc no estabelecimento e com o qual 
gasta a União, annuubnenLe, 309: :f.62$00Q ! Para educar 1ro 
cégos, emprega. o Governo 90 individuos, dos quaes, nada 
menos· de li4 membros do magisterio! E' este exaggerado 
numero de doentes ·e esta excessiva despeza que o projeeto 
quer ainda nbgravnr, incluindo os aspirantes ao rnagisterio 
no corpo docent.c do ins!.itulo e :mgmentanrlo-lhes a .gr:i.tifü-
~oio. -

INão posso dar-lhe o meu assr.ntimento, tanto mais quan
t<l o Poder ExecuLivo est.ú autoriz.ado a reorgauizar aquelle 
estabelecimento e como então de julgar si convém, ou não, 
mant.~r a cln~se de a:.;piranL1'f.\ (\ no cn.:;o ai'firmat.ivo. :-mh que 
ccin<liçtírs e ·com fJllf' rnc·arll·os e vantagen~. 

Nn mcinw1il.o aeLnal o pro,ir~t.o Ã contrario aos int.eresses 
nncionae$. 

· Neg·o-lhe, PLW isl.n. sancçrLO. e, de accôrdo 1oom o ar~. :n, 
§ t •,"·4fa ConsW,ui~;~r., n1w0Ivo-o á Ca.ma.ra qu~ o inicfion. 

Rio d!! .lniieiro: 12. üe junP-iro de '1920, .9!"1ª da Indepen
cirncia e :32" da Hepuhlioa. -·· Epitalli<> Pes,ç1~a. - A' Com
mi$~ã.p rlr Insl.1·111»r:ão Pnhlir.a. 

O Con~·r·csl'ln Nrwinnal dr>1,weta: 

Arl.. ·J .u 0~ a"pil':rnt.Ps 110 mng-ísterio do lm:f.itnt.o Ben
.iarni 11 Consl.an 1 :-;1•rfm iiwlni do.: níl cnl'po. tloc1'nt.f' dt~S~(· nsta
lH'>lf';f',[m t'll 1.c.\ ('tllll o U f.u !n 1fo 1·.oa1l,iuvan t.PS do t>.nsí no ü aF: 
fnnn<,:õ1•s dol' 1·rpdidm•f•s. pl'l'ct>lwndo' o venr.~in);('nf.n annnal 
lfo ·1 ::!.00*, divi.didn nrn ordenado e graMficação. 

A1'1. :?." o~ coad,invnul,r>.:; dn ensino conLinu·:u·ão ~uJeitos 
a.o rr,,i.:·im<'H di::'wiplintn· ~ <'<'ontimino do l'S~abelecimento. com 
di1·eif.o á cusn, alinrnn1,açãn '' asRist.encia medica. mediante 
eon(.rilrni<,:.fio annun.l ic:!ent.ic.a :.i . dos ri~pPtidoreg internos, 
qnando residirem no t~stab('lecimento. 
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Art. 3." Ficam abertos os necessarios credito:; para a 
execução desta lei. 

Arf.. .'f .º Hevogu1n-se as idspogi~i;:'~cs em ~·.untrn.·io. 

PROJECTO 

N. 72 - 1920 

Manda aprovdtar nas ·vagas <f1J.e occorrerem, 110.~ ontra.3 
reparti~:ões snbordinwlas ao · Mínl'.sterio da Viaçãu os 
funcciona:rú)S dri. Oeste de Minas e rla Noroeste do Brasil.: 
com prtrecm· contrw·fo da (Jomm:issãu . i.le Constituição e 
Justú;a 

(Vide proJecto n. 340, de 1919) 

Anf.es de emittir. pa1·ecer sobre o pro,iecto n. 131, a CoDl
missiio de Cpns1.il.uic;ão e .Justiça deliberou consultar o Go
verno e este. por inl.erme.din dn Exmo. Sr. Miinist.ro da 
Yitt.ção, prcst.ou a~ informações const.antes do seguinte offício = 

«Em resposla uo vosso nfJicio n. 514. de 11 do correnLe, 
referenf,ü ao pro.kc l.o que manda aproveitar nas vagas qiue 
occorrerP-m nas nntras ruµarl.ições subordinadas a este minis
terio os funceionurios <la Oest.e' de Minas e .da Noroeste <10 
Brasil, t.enho a honra de informar-vos que a providfincia de 
que trai.a o referido lWOjecto não parece conveniente pelos 
seguin t.Hs fuudament.os : 

1º, "'a · ex'isl.encia de disposição de lei que manda apro
veitar os nddicJ.o~ nns vagas que se· derem; 

2". a exigcncin. de habilitncões especia~s para certas re
parl.içi3~s onde os cargos sã,o preenchidos por ·~oncurso; 

3", o direit.o ás promocões por a.nt.iguidade. ~ .1 
Deante dessas razões, que adopta, -por sua incontestavet 

procedencia, a Cotnmi.ssão de Consf.itJ\licão e .Jusf.i(.'ia opina 
pela rejeição do projectD. 

Rala das CommisSÕPS, 2.0 de dezembro dP. mm. - Uunha 
Machado. PrPRid0.T\J.1\. - Arlindo l.eoni. Relator. -- José fio_ 
nifacio. - .4 rnn~11ho Azenedo. - Mello .Franco. - ··· Marçal, 
de Euobm· . -- Pr1.ulente d,: M1rraes . - 'furirtno Cam71ello. · 

PH.O.TEC'l'O N • ::l ti 0, l> ~ 19 H) 

O Congresso Nacional resolve : 
:\ 1·t . 1 .u Os funcrionarios d1~ F.Ht.1·:ula tfo F1wro Ocstt• r:I~ 

Minas " dn Nnrnr~~tn tlo Brasil qui> !'le ad1nn1 nn cnso do 
al'f .. 1~;) dn !1•i n. :? .. H?.1. <11\ !l 111·\ janP-ito dn tn1!í , pod~rão, 
s.Br ap1•n\'r! il.ad11~ nas vag-n s q 1rn . ocw.01·1·11rnrn 11ns m 1 L1·ns rn
parl i1.;.õ1~s :-:11borrlinadas ao Mi11isl.t \1·io da Vi:11:ã1t • ! (Jh1·a8 1'~1~ 
blie:is n na ~1:1~rel a ria de l•~st.al!o , inclusive. 



C(rnara aos Depctaaos- lm!J'esso em 22/06/2015 15:03- Página 12 ae 43 

SESSÃO EM 25 oe nndfO 01!: 1920 .. , 
A'rl . 2.• Revogam-se as disposições em contrario . 
Sala das sessões, 9 de setembro de 19i9 . - Annibal de 

1'oledo. - Odilon de Andrade. - Lamounier Godofredo, . 

N. 73 - 1920 

A JJ prova o contracto de .f8 de :janeiro de 1912, referente ao 
decr eto n. 9.29.'I, de 3 de janeiro do mesmo' anno, cele
brado entre o Governo Federal e tt Comi~anhüz Cesstonaria 
das Docas do Porto da Bahia ' . . Tratam os inclusos <locnmcntos dos motivos qn" levaram 

n l'l'ibunal de Conf.a s a negar registro ao cnntracto firmado 
com u Com panhia Cessionai·ia das Docas do Porto da Bahia, 
pelo noverno F<~d P.ral. ou.ias clau'Sulas foram approvadas -pelo 
l1Mrefo n . 9.293. de 3 de janeiro de i920. 

RssP. conlrad.o . foi afinal registrado, sob p-rotesto , em 
vi r t nde de üesriacll'o do Sr. Pre!';ident.e da Republica, na ex
posição de motivnR Pm que o Rr . Ministro da Viaoão e Obras 

'Publicas r·xno:r. as r a:r.U'es p nlas quaes não se conformava com 
a nej?'::wan ties~n r egistro. 

·o t r ibunal. ele nccõrdo com a lei , .~ubmett.eu o assumpto 
{~ delib P.ra~~.ão do 1>od0r Le.gi.slati"9'o. . 

O Dl'. Didimn da Veiga , então· PresidentP. do Trjbunal 
de Conf.as. justfl'icou, no seu voto da sessão de 10 de abril 
àe 19'12, todas :is atfirma~ões do Governo, except.o a QUP. se 
r efcr·p á a pp11cac.fio do sàldo de 2 % , ouro, ás obras da ave- . 
nida da .TeQnit.aia. previst.as -pelo referido contracto, sob o 
fundamento de não terem sido apresenta.das as . plantas ctue 
permit.!.issem ava1inr a ~ecessidade dessa avenida ao trafego 
das mercadorias 'Para o cães~. 

Vê- se, ent.retant.n, que essa ti\'enida é reaJmente indis
pensavel a o trafego das · mercadorias, como localizaQão a mais 
apropriada (t linha ·rerrea., cujo pt'olongamento estava pre
·visto e determinado taxativamente, não só no · primeiro con
tracto das Doeas da Bahia, como no contracto da Viac!io
Ferrea <l-essp, Estado. 

E' nma obra indispcmsavel e que só junto á rnontal'lba 
p6de ser e:;;f.abelecida. paTa evitar os desastres frequentes que 
se tfnrinm 8i a linha f icasse Jooalfzada de nív el, pelo meio 
nos tcrr·enos conquisf.a<los ao mar, ou -para evHnr a custo 
n:xnggr:r n.do, si. 11ui,"indo n esse inconveniente, elln fosse con-
81. rn i<la com elevaoão. · ·· 

P1·ovn<la. assim. n nec~ssidade da avenida ao trafego das 
ml'rcaclnrinH par·a o cáeR. ampla.m1:mte se , .iustificn · o p 1msa
ml'11f n r!1 1 f: ovnrn o. (!.nnti.Oo nn aviso n. f5õ. do Ministe-rio d n 
Vi:lc:nn <' Ohrn !': Jlnblfoni:: . <in 7 <fo julho ife HH2, en oaminhnn
rlc' :i rxpn.~ if:fío d 0 mot.ivo)'; n.pres'P.nt,n,rfa no ~r. President.n da 
RPpnbl iPn. soh1·(~ n imnni-,'11ac.:.iio fP.it.a p~1n Tribunal d~ Con -
fa:- :t(I 1•(1111.ra!"!.o da~ nnv::is obrns...de m~lhnrnrnP.nto do porf.o 
<in Bahi:t, no qnal pr>oferiu o Sr. President.f'l rln .Repub1foa rtfls-
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pacho d~ regi:;t.ro, nos l.P.rmos rio art .. 2", ~ 3", do .decreto legis
lativo n. ~Hl2, de 8 <li> onl.ubro df' 18!1G, t! 8e <'n'fflplet.a o voto do 
cntãn Prr.\~ idr»nf1~ dn Tribunal. q1H', quanlo ao prN~ il.ndo me
lhommcnLo Ja. a\'ení<la tia Jeq uiLaía. .só o nf'w a c:peit o n por
qu<' Li-nha l1avido <tOmis~ão di: elementor- ins lpucfivos neces
sarios a i::o11w•11ef'l-o cfo (] 11c a av<>ni~Ja f~ra nPc<'~~nria. no il'u -
fogo das mpr·ca<l,odas para o cá P.S:i> . 

Sobrn estes motivos ~~ prefliso con~id f\rnr, finalmente. 
<Jlrn ""ndo 1> eonLracto de 18 <le janE>iro-de HH2. com oi.to an
nos, 1;ois, de exist.encí u '~ nxecução d e toda~ ·as suas clau
s1!las, eom as s uas obr·as cm g;ra-n di-:- pari <~ fritas, f.'.m explo
raç~~ crrr.rtiva o port.~. f Pndo. ainda_ todos os . a ctos '~ rcspgn
s~bihdude~ q\rn lhí' sao rl'lat1vo::. si.do f!Xammadc~s e'. app"ro
va<lo~ p<'lo n ovcrno l'!tn s11C:0c.ssiva s t.omu.da~ de r,ont.ns, e su.
t isfe.it.as tambern ns ga.rrmt.ias dr. juros oriundas do m esmo 
cont.ra.cl.o, nacln. mai s :wloriza 110.i i• qnn.J<pier duvida sobre n 
.in~Ln. rnzão nom. que o Sr. Prn$iden tc~ <:la fi p,publica. mandou 
r e::gist.ra r o referido contrnclo, ora .snbo]_'dínado ao voto do 
Podet· L egisl:lt.ivo. 

Por <!SHP mot.ivo, ~ n .commissão de parecer que seja ap
provado pela Gamara o act.o do Sr. Pres irlenle da Republica, 
mnnclando 1·1.~g-i st .rar sob a sua. responsabilidade, o <:ontl'::WI 1 

<.i(\ 18 {IP. janeiro dr. 1 !H.2. a q ul" ::.e r1:f~rt> o <Ire.rei.o n. 9.293, 
ele 3 de j aneiro do mesmo anno. 

Pm· •i~:da .ra:l.fío apN•i'-r.nt.:i. o seguint.e: 

f'Rn:rncro 

Art. 1 . " Fir.a app1·ovn,do pura t.odO!'\ o ~ <'ffl' if.O !o; do f;P.U 
rrgis,t.ro no T r ibun al e!(' Contas o con!.racto d l' 18 <l e janeiro 
d1.; Hlt :!, r' Pl'i>rm1IP no cfocrcfo n. D.29:-i. rlP. 3 <lf:\ .inneiro <lo 
mPRmo anno, C<'.l P:b!'a.do en1.1·P. o· Governo Fr:>clernl f'l u Com
panhia Cf's!' innari a das Do~as <lo Porto rla .Baltia . 

.-\ri. 2 ." flP.vngam-~" as ~ii~posiçõ"Í" cm con t1·m·io . , 

llin de .Tanniro, 2~ ~IP .iunho do ·J !.l20 . -- José l.Jn/){J, Pre
si 1l1'11l.1~. - A1·lindo ft'rnaosv. - L eor1cfo Gr1Jl'C"ir1. - ·- Hn11cnin 
Miillr•r. -· - m f?anrio Pi.nto. 

N. li - Hl 20 

Hc1m/11 1·011/rrr·, pÓlo <loln·o, u U:'m.71 0 rle se·r1)içn dos {unccinna ... 
·rius cfr is ~ 'Tlt 'if.i l07't!s, liem c·o·mo 1ís 1n·açn.<; df? 1n·et. (/1.te 
s1'7Tirm11. 1 ~ :wni1:m nn.~ 1·11m·111ú·s1i1•s 1ff! l'i'11 f1.m.; tí'l1!(!1'fl'fJhi
,.11s. 1'111•/'ill(/tis 1u:lv t·o·r11·1wl Jlo·11dou : 1·0·1n v11r1•ce1· dn Cmn
·11ris.wi11 d r: ()nnslit1t.ir, iío <' J 11s1ü:11, c:out.ra1•ú1 ti..\• w111.1•11<lm: 
,, /11 :: • <li.çnu.s.~1ír1 

.(V id P 1n·oj11nl.ns M , 200 A, d<• HH 'i. r. '170, df) 1918) 

.. ·º· r11·0,il"t'I o. n. 2!10, dé HH 7, mandn 00111.ur -pC'.lo dobro, para. 
e1J (~1fu.~ dt> 1·pJormn oll aposentador ia. o L1!mpn de serviço 
presladn p(•fos officiae!; c..lo Exerr.ito, Mnrinbn ou Policia. b em 
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cu1110 :'ts p1·a1,;a~ de µrd e ruu;.;Cjiunat·il1::; Cjtvhi, uu~ cu11mü::;::;ü1.;s 
r.ic li 11ha:s t Ph0g-l·apltíc<J.~ Jm; Bslado!; d e ~latlu Gro.:;so e Ama
zouas, di eJ' iadas pelo eoeonel CanJ'ido Rondon, inclusive a que 
at;<Jll11mnliott o ::;1·. Theodor H.oo:::evea ~m sua ll'avessia .. Pelo 
iulorio1' do Brasil. · 

.\. <:s;,;e µro.iec.:lo h.1ram apre:-;L\Hlada.• dua::; emendas: uma 
tlo S1·. Dcpulado l\lonlciro de Som.a, concedendo igual van
tagem a o r.:uC'onC'l 1· 1~rurmado Pedro Bole:.110 da Cunha,., para a 
melhoria <fo ~ua reforma, rclalivameutc ao Lempo que serviu 
uo "\ci·c·, cornn eommaudat)te da fort;.a exped'icionaria e in
:;pecl.1J1' rias companhias regionacs dos depal'l.amenLos do Aere, 
Purú:s, .Ju1•uá <~ 'l'arauucú; .outra do~ Si:::;. Dcvutados OcLaciliu 
ue Camat·ü, Al'i::;t,idr~:; Caire e P1!tlro dos Hei:;, mandando con
t.:u· para os e l'l'l!iio;; de jubiJai;.5.o ao pro .ressoe da Escola Na
cü1nul d•~ l~ella:,; ~\.t·te:;, Cario~ Ciul1l:uni, o Lempo d•! um anuo, 
qual.1'l) irwzes e. \'inlc días, dun.m~c o qual regeu, ::;c1n t·crnunc-
1.-açiío, n eadeit·a •fo geome tria deseL•ipliva, pe1·sp1~01.iva e 8um-
1Jn.1 :-:; da rnt!.•ma ns00Ja. no p e r iodo de 18~5 a i O de maio de 
-.l 8Hfi. 

~\ Conmiis~ão de r.onsLi tu i1;.ão 1 .~ ;1 ~1sii1.~a nenhuma duvida 
tem om iW1m:-;elhar a. approva1;5o do pt•o.ieuto, lanlo mais 
quanto <Jlh~ ,já mrirct:cu a rtpprova<,;ão da Camnra, em dual:l dis-
c11s::;õcs. · · 

Nem uw~mo ::;,. podcl'á ;1llegar que o µresonk pro,jeclo 
llcl'OS"a disl'osição do tlccrcto legislali\'o n . 2. ü5ri, Lle 29 de 
sclombro de 1875. Os ll'abalhos da~ Commissúcs de que Lral.a 
u pro,jE}cl.u, aliás , de natureza. ,muiLo ingrata para os que ncllas 
servem, lr:u;e1n inuegavelmcnte grandiosas vantagem; ao paiz, 
sem l.ercm o caracLer de permanencia, pois qun dcsappare
cerão logo que co1wluidos os alludírlos trabalho~. 

némai!; vem ai'nria em favor da~ pessoa~ ~ qU(~ o p1"ojecto 
n. 2no abr:rnge, a 1Jit•1.mmstancia de precedentes esLabclccidoõ 
pelo Podt.T Executivo, mandando, por exemplo, l}Ontat• pelo 
dobro, para r-ofoi•ma, o tempo em que: os gcncraas G1•cgol'iô 

·Tbaumaturgo 1.• Gabiuu Be~ouro cxe1·c1wam a~ funcções de 
Prefeito e commundanlc da~ foi·cal:! do .~lfo Juruá e Allo Act·e. 

Qunnlo, . }>Of.Ótn, itS dllUt) Cllle~ld<ls ~\llty;enLailas a_o J?l'.?jo: 
c\tO cm !'Ua a• 1hcw;.~ao , pnn~a a Couumssao de Const1tu1çao e 
Justi\:a que olla$ nãn dovf'l'ão sei· approvatlas pela. Cama1·a, não 
só por L1.·aLarcni de matüria intoirumcnte alheia ao pro,iccLo, . 
como por v isarmn medida de caL'acter }JC.ssoat, sondo que já a 
Conunis!;ão <:lc li'inti.IlíillS contra. cllns se manif cstou por CiJBes 
e outros motivos. 

Sala das s'1ssões, 24 do junho de i V20 . -- Cunha Ma
chàdo, Prrsiàcnte. - 'l'u.riano CamveUo, Relator. - José Bo
nifacio . -· .Mm·v.at d i: liJscoba,. - - - Arnúlfo Azevedo. - flleUo 
Franco. - Prudente de Moraes. 
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ANNASS 1>A l,:\MAaf\ 

PROJ"ECTO !S . 290 A, DE 1917 

O (Jongrc::;o Nacional t.lccl'ela: 
Art. 1. º Aos oHicíaes <fo Exerci Lo. Marinha. ou Poliuia 

bCOl COO'lU ás pI'aljaS do pret C aos ; UllCCÍOnarios CÍViS QUL 
s01·viram 0 servem nas commissões de linhas telegL'aphic~ 
dos Estados de Mallo Gros.so e Amazonas, cltel'iadas pelo co
mnel t:anuido Mariano da ~ilva Jlonuon, inclusive a que 
acompdnhou o ex-.Presicleote dos Esta.dos Du.ic.io::; da Amcrica 
do Norte, Sr. 'l'hcdo~o Roosevelt. em sua travessia pelo in
terior do Brasil, será contado pelo dobro esse tempo de ser.
vico para effeitos de reforma ou de aposentado1'ia . 

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

EMENDAS A QUE S& R&FERE O PARECER SUP~ 

N. 1 

Ao art. 1" - Accrescente-se : 
Paragrapho unico. Igual vant.3gem é concedida ao uo

.1·onc! reformado Pedro BoLelho da Cunha, para melhoria da 
reforma, relativamente ao tempo que serviu no 'l'crrito.rio do 
Ac1·e, como comrnandante da 1 orc.~a e.xpediciouaria e ínspecto:.· 
da~ companhias~ regiouae:::; dos departamento~ do Al.:re, Purús, 
Jun1â e 'l'arauacá. · 

Sala tias sessões, '12 ue novemb1·0 de H>17. - M.u11.tefro de 
Souza; 

.N. 2 

Accrcsccnlé-se: 
Al'L. l!..,ica contado pal'a ui; cff eiLos. da j ullila1.;ão, ao prv-

fcssor .da ~scola Nacional de Bc llas Artes, Gat·lm; L:ianconi, 
o t.empo .de um au.uo, quaLn.1 mcies e 20 dias, uu1·a11Lc O qual 
regeu, gem perceber· a dcv iria 1·emuneracão, a uadl~i ra de geo
metria dcscriptiva, pcrspceLiva e sombras (la mesma escola, 
uo pcriodo de 1895 a 20 de maio de 1896. 

Sala rlas sessões, 23 de outubro de 1917. - Octacilio de 
Cm11.a1·â. - Aristiâe~· Cairc. - Pedro dos Reú. 

Manda '/UtJ con~tilua uma seci.:ão, u. cadeira de cli-imü:a a.na
lutü:a da J•'acuW.tu1c da Meliü:ina da JJah·ia, cum parecer 
da C<n1111nissáo de lnstritc(:ão Public<J. sobra as r.meruJ,as 
<io Se11a:âo. 

(Vide projeclo n. 387 B, de 1919) 

A P.menda relativa a ex.ames do preparatorios determina 
uma época ce1·ta - marco de 1 ~20. Está prejudicada por te~ 
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perdjdo a opportunida.de. Aliás, o · assumplú fOi formulM!o 
novamente no pro,iecto do Deputado Vicente Pü:agibe. sobre 
o qual a t:omm1~são já se mac1f~::ilou. 'l'taLando-se de emenda. 
do Senado, a presente wedüla só póde ser approvad.a ou re
jeitada, ma~ não ai tel'a11a. l\ ão poderia, pois, n. Comrr.issão 
alterar a data. 

Opina o H.elator pela. sua rejeic~o, por prejudicada. 
- -

Sala da~ Commissões, 2-i de junho de 1920. - Antero 
Botelho, .Presidente. - Ep11,-1qem.o de Saltes, R.ela.t.or. - R.wl 
Alves de Sóuza. - Bar-ras Penteado_ - Arista.rcho L/Jipe$. 
José Augiuto.·- Paulo de i'rontin. - A. Sodt'é. 

A segunda emenda, de autoria do. iUustre senador Oeta
cílio Uamará, manda desenvolver o ensino pratico da setima 
secção dos cursos medicos em ambas as faculdades. .Obedece 
á 01·ienla1.ião geral do projecto primitiva da Ca.mara, cujo fim 
foi o de equiparai· para a .~,acuidade da- .Bahia uma sit.U84,ião 
creada para a do Rio de Janeiro por lei an~rior. 

O Congresso, no orcamento de 1919, (lei n. 3.674, de ·; 
do janeiI·o de 1\H9), votou á essa secoão. na. FacUldade do Rio, 
verbas especiaes (art. 2º, n. 23), com que lhe dava um grande 
labo1·alorio. Deu, pois, os elementos materiaes para o desen
volvimento que agora determina a .emenda em questão. A 
unica diffcrenca é que _pela emenda se. e:stabeleee de fórma 
regular a amplia~ão prntica, que attiDgírá a propria deno
minação da seccão. Por outro lado faz-se a ampli3'jã0 para 
ambas as Faculdades. Determina outrosim a emenda, deante 
dessa alte1·acão, que se permiLta ao respootivo catb_edratíco 
peilir disponibilidade. E' um dispositivo liberal, que cor
responde até certo ponto á.s doutrinas da mensagem presi
dencial de 3 de maio ullimo, quando i'alla na necessidade de 
renovacão Lio~ quadros do. magisterio. N. ão se põe no caso ver ... 
tente o funccionario. em disponibilidade forçada, mas abre-se
llw a possibilidade de requerei-a., l:)i, por qualquer motivo, a 
ampliacão de servicos não lhe convier. Quanto aos provimen
tos decorrentes, segue a. emenda a meamissilna norma do pro
jocto 01·iundo da Gamara e que por seu turno reproduz. ipsü 
literi.Y, o texto da l~i n. 3·~sso, votada pelo Congresso e exe
cutada ncasa parte pelo Poder Executivo. 

:Em nada vemos· inoonveniencia na adopção da emen&\. 
por: cuja approvacão, pois, nos inolinamos. · 

Sala das Commissões. 24 de junbo de 1920. - A.ntm-o 
Botelho, Presidente. - Epltigenio de Salle.f, Rela&or. - Raul 
Alves de Souza. - Barros Perdeado. - A:ri1tarch.o LOJ)t!t. -

, José Augusto. - Pa·u.w de Frcmtin. - Assvedo S°""', omQ 
r·estriocões. 
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Emenda rl.n 8mt.riclo ao p1•ojc~to 
11 • • 'j81 U, de ·1919 , 1la Cam1J.ra , 
rpw manda r,onstitrúr 1.tma scci;áo 
a. cr:ulcira de clli'm,ica anal11tica 
ria l'aculda.dc de M:edicin<i da 
Bahia. 

Ondo convier: 

ArL Os cxaminaudos rla épo-
ca de prcpai·a.torios, q 11 e, por 

' .q ualqner circumst:mcia, hajam 
· sido reprova.dos ou inha.hilltados 

nas materi.as rara que ~o insc1·e
vera.m1 terão direito a. uma se
gunda época em março de ·1920, 
unicamente para as 1·eferidas ma.
terias, preenchida~, porém, as 
oxígcncia.s lcga.es e regula.tnen-
tai·es. · · 

Al"t. Nos cursos medico:; de 
ambas as .t'acoida.des, n 7ª Secção · 
receberá. um desenvolvimento pra.
tico, ar~pliando-se a. sua. designa.
<'.,ão de modo a a.bra.nger a. Patho
logia Experimental, constituindo 

. tudo uma só cadeira., senoo posto 
em disponíbilida.de o respectivo 
eathedratico, se assim o requerer, 
t.endo acces.~ ao seu loga.r o. re
spectivo substituto, com preferen
cia., na promoção a. substituto, de 
nm dos livres docentes da a.ctual 
secção que tenha regido cursos 
officia.es, da. ma.teria ou não, cor
rClndo por conta da subvenção das 
respecti\-'as fa.culda.dos a.s despeias 
decorreot.es da presente a.ltera.çã.o. 

Sena.do ircctm·al, 30 de fiezemb1~0 
do 1\H9. ·- An.tonio Franci11co de 
Aze?·cdot Vice-Presidente • ....;... M<t~ 
noet de Alencar Guimar~a, i 0 Se-

' ...:retarío. - Pedro ela Cunha p,_ 
<iro1a, 2° Secretario. 

l''1'6Jjccto n~ · .'181 11; tfo ·19f9, ~la 
Cama1·a •11w '1n.anda ·constituir . 
1.1.ma secção a cadeira. de chimica 
an.alytica da Faculdade de Jllc-
1ticina da Bahia. · 

O Conb'Tesso Naciomri deci·ota.: 
Art. Lº No curso de pbanpa.cia. 

da. Faculdade rie Medicina. da Ba
hia, a actua.l ca.deir;i. ·de cl1i mica. · 
a.na.lytica passará a constituir 
.eomo na Faculdade do Hio de Ja.-
. neiro, Lima s<:?cçi'~o com ca.tbed1·a-
tíco e substituto, co11sidcrando-se 
o seu actual titular como· ca.ttic- · 
dra.tico, com prefereucia na pl'O-: .· 
woçil.o a substituto de um dos li~ 
vres . doom1tes na. matel'ia. nrn
dico, que tenha regido cm'lios olli
oiacs em mais de dous anuo:; le
ctivos, correucio por conta ·da 
~ubveução d<t faculdade as despe-
ias da preseilto alte1•ação. · 

Art. 2." Os professores . substl
tutos dos i nstif;utos de e11sino stt.:. 
perior e secunda.do, regendo. ou 
não ca.deira., fa.:i:cm parte das re
specti vá.S Cougregaç<>es, com di-
1•eito 'de voto em relação à. todos 
os assumptos. 

Art. J.º Re\'C>gam-se a.s disp~ 
siçces em contrario. 

:::ia.la da.s CommiSSÕCs, .1.9 dó de· 
ie1nbro do .l 'J i 9. - Rodriguas ill<i
chsdo. - Perlro Gorrla.. - José 
Alves. · · · 
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O Sr. Presidente - E,,;lú 'fiudn a kílu l'a do eXJJetlienlc. 
Adrn-~e ':'Oh1···~ a 1111'"ª 1.1n1 1't!tJl.lf'.'!.'iJll•~ll l 1.1 11u1.: vac :-:e1: lit.lr) , 
K lido, nwiiado I.! 1w:;!u 1;11n di:'t:USSfíÜ /,) :'!l'g·uiu( c 

ltcqu e i L'n qu i:', rw1.· i n 11 ·nuedio dn ;\k:;a, :;1! pc1;u. au Mi
ll islcrio da \' ia1.:;1u 1!. OlH·a~ Publicas. infornrn1;.iíüs :;obre o pu
gmne11t.o :i J~l'a;;il C:t•eat. SuuU1cr11 llail"·ay Cornpany, J.Jimited, 
da {jtianli.n tk . \·9 .-:$-:\l~i~ ~lli:-.i, U\.1\'0, de; q1w k~l-a tllna. m0l'l.'i'..t.
g·em du S1· . Pr.·1.i . .,;idPnt1~ da n.erJublka de G d1~ de4emb1•0 de 19Hi, 
que não k\'(: <lnthune11Lo nesta casa. acl1amlo-:>e na Commis
~üo de Con!-ilílui1}âO e .fusliçn. n pedido do ~:· . Dcpu(.ado Ba1·
J:io~a Go1H.:a lwH va1·a d izt•r !:'obre a l1~í';:alill o.d1 ~ do r1~feriuc· pa
g:un01llo. 1.' , 1:nsu .i:í se Lenha 0ffoc.fuado, p1.1t· que vcrhu. foi 
foilo .:i em vil'~ude de LJUU autori;:ac;ão . 

Sul::Í cla13 · ~úl:il:i(íes, 25 de juul1u dü HJ.~o. - nod1·iu1111s Jla
d1mlu . 

.lDneet't'i.u.la e adiada. a. vt:tai,:ão. 

o Sr . Presidente - Dt~ ncco1·1fo L!Olll o lletc;-imenlo, IJUÜ'i.\ 
t'lll discus:;ão o sc·g·u inlt.~ rcqüerinwnto. offerneido na ::iessão 
d0 ~.3 do eOl'ren.tc , pelo Sr. i\fattricil) de Lact't'da: . · 

«Hc11twi1•0 qm·. 11e!o i11lermc:diL) da Me8a. 1~ Guvc1·no eli
\'i i.'. poe etipia, Of:; depoimcnlo:; lomad1,):; nu, l>oliuia, i•clativa
JlHmlc á invafião · da t:niúo de Consl1·w.:c;ão Civil e pdsão àc 
,·;.u·ios op1!ra1.·ios a. ellu pertencentes.» · 

(0 Si· . ./ uv1mal J.amarli1w , 2" S1Jl~1·t:htl'iu., dui.r:a a cadeira 
rio. tJi·c~·itfow:io, 11tw iJ u1:1:ttpfüfo pdo S'I'. Btteno Bl·an<.lão, P1·e-

. ~i!/{'71le.) . .. ' 

O Sr. Presidente - '1'1~1H 
Campoti. 

u vala Yl'a o. Sr. · Cul'los üc 
• .. ~ i 

. O Sr . C,ados de Campos · ( ") - . :::iL'. J>J:e~idenle, o i•eque-
1·11111..'ulo t.lu llluslre: J)eputudu l lumiu1.·n~e. de~ que UP<.t ~e tt·a
la P· 1.•rn l'l'.'láf.:Ü•.1 no qunl pr:li n pnln.vru, versa soln·c o se- . 

·;;tt i·ll lü: ~q Ut', Pl.IL' ili u~1·111edio ua . :\1 r.•:·;a, \'l:lllll:.tlll. p<.n· CÜJJitt, 
:.11,1 1:011l1P1~i1111•11l1.1 tia 1.::inw1·a, 1_1:-; d í•po inH~n los lollHHlu~ nu:· fit>-
1 il'ia. rduli\'(1s :'1 irn,·asliu d<• <d.:ni::to de Couf>l1·ue1~fto Civil» e 
[W i ~;11.1 dr~ \'al'ius op1•ra1·io . .,; a cl ln. pe~l'l1.•:u1~011te;;.». 

E' '111 dominio pu!Jlko. pois 1> f:ldo j ,t'i foi !u1·ga111cnle lli
' 11Jr-;r1d11 !lt'ltt irnpi•eu:-:7i~ u qu1• oc1' (!LTOll m'.-::~a Ca1Jilal, L'cluti
,·,unr.nk tw 0)1jl'cliYo de!:c':;e re i'JlWrmw11lo. 

~ . ) E;;lc· di:H!Ul'SO llÜO foi i·cvi:::.(o LH.•lo Ol'U<lo.t· .• · 
C.- Yol; IC -10 
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;uq.\ES DA CAMAilt\. 

De ·ha muito que se verifioo.m nesta cidade varios atte.n
i ndo;,: , por meio de bombas de dynamite:, produzindo enorme 
r:i;f'f.11.rlfa.cão aos seus l!abit:rnl1.·s, al·~·m d'e damnos contrai ipes-
:-nas e cousas. cstabeletendu rnu Y•~nladeirn: estado de alarma 
J'ill'a touos os· espiritos e po11do· a autoridade no dever inillu
'.1 í \ ··l. de pesquizar a~ osse respeito, com os maiores c.:uiuacio:-::, 
11fu.J só preventivos, como repressivos, na esph0ra. de sua:; 
alLl'ibuiuões. 

Ap<)s esse:; varios at,Le11Lados, 3i Policia Leve d!e;nunda Llo 
tiue no edificio da associaoão operaria que se denomina 
·~Onião do Construccão Civil» se escondiam. va1•íos apvar·cli!w» 
di:; <.lc~Lruição e que, de um momernto para outro, poderiarn 
sel' u tilizados na conhnuidildc claquellas utnteriore:;; e vel'in-
0adti.!::i Yiolencia.s. · · 

.A auiori<la.c.le, de pO::i::i·e .d essa .deuuncia e i'azetldo--.~<: ueolll 
panllar de •pessoas iJnisuspeita:i, de um lado, por uúo· te1·em 
i·eltwão de qua-~quer tn·dem com a polk..ia, e de outro la<Jo, por 
Lei·em relacões com o eleme.nto operaria, rnandou prouedei· a 
um.a Jrusc~ e consequente apprehensão d.o ·Que ene,JnL1·asse, 110 
sent.i.do &..pontado, no edificio dessa associa.cão; e a imprei:tisa 
toda · <1'csla Capital i·ci'eriu. como ess3i diligencia se ei'fecLuou, 
d'emostrando, á evidencia, a · inteira · veracidade du deumncia 
que cb egou ao c-0nhecimento policial. Quer is~o dizei·: os ir1s
lrnmentos destruidores lá estavam, de faO'to, esconcfülos sob 
o assoalho de uma das salas da associacfto, foram at.•(JL'elien
üidos, photographados e com u. maior nbundancia de delalttes. · 
e repetidos os respectivos factos, que, assim, ·se tornaram no-
torios. . · 

Ora.1 ueante de circumstancfas taes, mais ailH.lli, nü.Q r10-
d1endo prescindir de. dar a maior attenção aos unteeech.:ntc!-5, 
nesse m estl!O generQ de oc1..'UrrenciaiS, e circumstancias lauto 
mais cti2'I'las de aprecia0ão c1ua11to, como já t'efüri, ''m ;\;nfo
l'iores ·atlentad'os, v~rias tinham sido . já as victirna.:; uttin
~idas, não só em bens, como em suas proprias f•essOns nüo 
podia :li autoridade policial limitar-:se . a uma simples buscti 
l' npprehensão dos elementos destruidores encon L1·aclos; mas 
devia, era imprescindível levar adeante a sua a-ccão, não sú 
pn.ra averiguar qualquer pos::)ivel relação ·quP. cleveriu cxisLiL· 
1 ~ que provaivelmenie existia entre ossc:; taes objeclos de!::-
11·ui.dol'es e os attentados anteriores, cm que os me$mos insti·n
m1!ntos o armas de violelimia haviam sido empregados. · eorno 
ninda. pela propria naturi:-zn dn nmbiont1'. nssim 1q·cado, vc

ril'imw a;té ond.o iriam os intui !.os de uma n•:,: soci:H.;fio (~ s&us 
membros que de tal modo f;c tt1w0::;entnvnrn, i·1wocando l1rnn. 
uníã.o 01peraria, i1olo trabalho, mRs 011clc iiP. C'llC< •llll.t·avnm nií.o 
'llementos de f.rabalho. mn~ de .cl0sl11.·u i ~;fíc1 d11 Lt' :ib.rtl l1 i1 de 
ooh~. · · 

A aut.oridade policial a:p.prehendeu papeis e livi·o:; exi~-
1.cntcs ua associacão o effectuou a prisão de i.odos a.qucnc~:-; 
.qiU~ se . achavam no momento dessa buscai e apprehensão e 
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• 
gí.!hrãou por alg·rnn tempu e edlficio. Dentro, l}orern, de :,$; 
horas, mais ou 11wno~ . foram r<»~f..itniclo~ os objectos app1·1·
lte.ndid.os, so·llu ~ i1s p1:·:::so;1s 11r 1•,.:a;; r: l'eenf.t'C'g'ne o Qdifi r.:·i 1° . 
mP.tjiante rer_•ifJn il•J '='''li z1'latlu1· 1~ :::·1.•m p1:0V1 sl1.1 algum. 

Um · st'1 ck•;;::es di~li clo . .; l.'l•nlinnou pre.su, u de non ~r· .ruu.
quim '.CirnotJ1cn, ~i nflo rne falhá u memoria . E 0ont.it1uuu pr1·~ ·. 
,,;o, POl'l.Jlle. depois d<~ \':ll.' iU!'l inquiri i:Ges, em que neg·uu ;1 
.-.ua c:-ompu.t·Udpai;üo i10 :falwieo cl::H1u.clll'S f.'li!ntentos dest.rui
dore:;, po$Lo cni eonr1·0 11 to com oull'OS dcp(limentos . colhido;; 
pela policia 1· snsU.•nl::i,do;; Pm $nu pre:;cnr:a .. acnbou confessan
do ·8Ct' ell<~ o fahdc::rnte duqncdlas bombas ck dynamite en.con-
1.ra.das, . e t.C?r sido quem as occ:ultat·a soh o us~ü<:\1'110 C:•a asso
ci:H;ão. dcvois d1: tol-as, por al:Jum ((!llllJO. «i>c:o111.lido cn1 
c:asa. ele uma rnulhcr c·oin qu(~ rn vivia e com u: qunl rompera 
rolações. 

Esses fac tüs rnpro~enfam, íncoJJL0:;Luve!uwnlL1 , . urna ainea
(.::L g1·aviss irna eonka a r11·d1;m lJUh!ic.a, lant<1 mai:; dig;nn. de 
pon(le.1•aoão por p::n·te da autoridade quanto se tratava. d·~· 
nm est.1·:.rngeiro, que rnanl.ém a sua nacionalidade dn ndgern . 

O Sn. .. MAt :1ncro 1)1~ L,\Cí::l10A -~Um hr~rege . 

o Sn. G.\tH.os DR CA"rpo:;; - A:>sin1. em relaçt"to a c.;;st~ es
l1·ari;::·cdro. Sf' realizou o inqUPl'.iLO destinado :i sua expulsão. 
d0 a.ee(1wlo i:om os n1'<}c;citos da li~i vigonle. · 

B:>~e cxpuls:mdo pre.stou. :>en depoimento à L)Olfoio , bem 
r:omo os dü~elor1~:; <la A:;Roc iaç;ão de que i:;e trata. e. mais ou

. l.t'a:': pi:•:::soas. de l'lí1·ma. que J'ic:arnm pceJ'cítumei1l.e autl1enti-
ca.do5 os seguinles fact.os: · 

J~m primeiro Jngo.t·. a c•xi s Lr:ncü~ dos i ns~rumeuto:; dr! 
4li·~.1;truiç.fi,Ó, qnc in1~i·coem er;pec ial .rel'e1·encia.: enun botübn:-; 
<.11,1 clynamitc~ . lampatiUi; 1d,~cldca::; l'.hCias ·de · mn liquido ne
gl'O. Uni.a. pixe ou eonsa e•wivalenle. ovos. eol'l.tendo tinta. 

. Ltmihem, dü::;Li·nados a :::r'l' Juncados tis :rachadas <la.::; casas . .. 
O Sn. :.\founirno pi-~ L .\ C..:EHIM . .:__ Do~ cw•1•1tn~:as . .. (Biso.) 

O Sn_ C.\11Los 1H: C.\ _\r 11os - D e modo r1ue 0S$f! S f~cLos . . • 
O Sn. :w .. w1111:ao 1>t~ L,\ct::11D.\ - Ef; S(•s O\'OS rhwam a Jt:>.i 

d l! oil.o hortü.: ao nommcrl'io, porcp1c, não ro::iscm elles., o~ 
pnl1'Õ<.'S (JllC f:iÍü J)Ot'tLtg'IH'Z(•,; , r'S l 1.'a11geil'OS. porlnnlo. ,Obt'lg·a.
l'iam a.inda nr;ol'i\ s r.11~ enipr1~1;tt(lo,; a lra.bal11m· at (~ ma 1~ 
tarde. ~Ü ll qunira. po i~ V. .l;~x., tau t<.~ ma 1 .nos ovos. 

O Sn. C:1.Hi.os uir, C.\~! PP~ --~ :\os ovos, p1wrniltu V. ~x. 
l!UO lll'o <lir;-u ntío qwwu mal ; n l!s . ..;a on1clulli.: nee:ra, i-;im, com 
t;l't'lez.n . (Riso. ) 

Dizia cu , enl1·etanl.o. ~1'. l'!'csiif e 11(.0, q1w o p1·imefro fn
dn averjguat.lo foi o Ler-si.' Ctlco11lt'aclo, com o testemunho 
dessas pessoas pres1mte~. eom. as tfoclarações <los direct.orc.-; 
da. associação, inclusive o z.elador.· do predio, os . ~nsLrumenLos 
de destruicilo referido.!!. 
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F1n ..;1"• undn lf1••·11· , .. .:..;·1 ..: , ··ü·i·1.; pr·,.; .: 1Ja .: 
,.,,.,1ri~sãi• ·· d7' . .lu<HJll i1~; ·'n1i-\·,~1'i';eo,' n.'t~tf i\·a1;\ (;nte 
JJO .J'ati1·it'o d<tqw:lla:; u1·111as condernnavei.~. 

• a:::s i:: l lr<1.1H tí 
:·l ,:;un, autor ia 

]ll:.~t:1 J'1'1n11a. ú ae1; ilo da aulo1·idadn :fui po:::i l ivan1 c! n f1~ l"
;;u l, ]H'Lfl.lr!llfJ', I' lOel'Ol.I l'l!SUllUdO.S qu e. llií11 Sl'l' ã O lodo . .: c_i::": 
llUl! •I.>O~lcl'iamo~ e dcve1·iamo.s .tle~cja1·, mas ])a,,;tan te p ar a 
JJfiú ~1!1't• 1 11 tã11 cl"Pt'l.'S:.;a csqu1~ drlo.~ . . 

:'\ãu ~P i. 81• . · .J>r-e:;icl1!11lc. qual 1> fundan1 r. .. ulti . n oh.icd.ivn 
· d 1.i i·cquc1·i 1))1~nto. t)Orquc o seu illuslrc auL01· se . li milou a 
;.1 111· 0..; r'nlnl-o si mpl e~m cn l.c ú l\Ict;a ; i1ão comprehc1Hlo qut1 l 
.-;1•.i a n !;1~u akmwr~. e. na iguoraneiu di:::s1i, sou :fo1·eoimm !.' nt1.'
k .yado ft r~ (111,j nl'lu ra~ n cs:;" respeito. fa:-:.-nJo-1.i. THH' t~so . 
n1111 n1íl JIPt'di} c_\:-:; ao rn L•u nob1· 1 ~ l't11IP;;n e ;uni;,;o. i;Í 11üu n l lm~· 
;.! ÍI', 11e::::;as 1~oncl i 1~i.í0s, o ~cu Yerda cl1~i 1:0 t.' Scr>po. 

:\ãiJ ,,. (, jn. 1· t: 'J lll ~ini: t•i·idade u tJ (' eln.141.) ú .Ca tnarn. ntu la
µ·1·1n a ig\;ma ·,.fll qur. vo1· e6pia , $(',jum a Pila t•emf'.l..id o:; 1_1 ,; 
~1r·poim0nl.os tomar.los na policia. Po:sso affir mar a r.-s la au - . 
;1u,;fa Ca::.a tlo Congrc.·s~o L eg·isltüiYn da ll1\1mhl il' n. que uul.l'a 
<.'OUf::a nfui :.;,~ ec1nl(•111 111 •::;:-;1! :; d1.~poin1euto,;, ul1'.- rn do q tw il •: td;o 
.d e l'l.'ferit•. · -

J~ i.-::,;o. na r-ua 1·~$•~ncin. j ú 1] puhlic·n. eom11 (lt~e l urei .. 
l)or on tl'o Indo. cl1.•svuntag-cns na d ivu lg-::i1;uo nw.iu1· tl11 

·1'1~t'Lo~ pnl'nwnnrrs dcs!:lr:- inqu eril o rxis tcm; e graYi~im:i.s e•. 
a l::tl p ro po,;ili:i, lllL' pr1•miltirci charnar a al l 1;u1~flo do illuslt·1~ 
t:cil10;;a para a p1.111dp1·a1)io qne vou faz;r•i· . · 

::\C's:;r. i 11qur.•rilo dl•.puzl'ram· o n :H;:->i~·n:n•trn.1 ou !.ros - ad 
yciguUo.,;, j 1.11·1rn 1 i :::: La:::. JlPg1.1ein1tl os t- O[lt'rario>:, euj~1~ nome~ co
·nliecido.-:; J)r'l•)s rp1r. . ·daqui' lla violenta mnn1'it·a. sn ap re~cn
Jnm nnnad 11"' 1·mt11 ·u, a :-;1w iNlaLlc .. fieul'arn t•:-:po~tos :i sua ~a
nhn vingaf.i\·a, .J~ não o ·<ii~o ~eri1 t'a7.ü.n. porqur. isso .i :í :->e~ 
Yl' l.'ifiea . .pPlo n.11•110~; 1!11\ Ndt11;.ãu a. · u m dos qm• St.! $ll j)j'JÜc'. 
pn.1slaram info1·mac~iíes ú. Pol ic in un ncompa!llla1•mn a r.l i li
c:· (~ tH: ia . 

Pondc1·emo~. 1·01n calma e s1~r1:nitlade, o quo o1.l1~vt~nw.s fa 
z1·1· t•1n f'm·r de• a t:on l.ee i111 .-•nlt1 s (l1~s:m ordem. Qurrct'ú sei·. 
rio~· l.nl fvnnu, a d1~lal(1rn, pe.ranl.c o;: :rnarch isl a~. 'tios noirw~ 
daqucllc::; quu " ''t'll t t·1.tl lul)ot::.u· com a ~n c: í r~Lb1fo 11.1 t'Ulll JH'Í 
rncnto (], ~ um dn·c'l'. pnra l iheL'la l- a d(• dc•men f-.u~ ml'ws. 1wom
pa11 lt :H111L1 ~ua ~tc·c:ii.u na Lle l't~;;;a ·da ordnm c'ot1:tilu il1:i. na dr~.re~m. 
da p1· n pt•i ,.dad1•. 1:ius pp:=;f::oa ~. ali' d t' in111.u:1 \lllt•;;. sitn ii ffl:; t1•an 
~ ,.u11f 1·::: <J l J<', an ptts.;:ar pc:ht:; rnn5:, pncll'l'fiu 81'.'l' nl l ing·idO$, ao 
t(•lllpo da r•:-: p l o,; fio ela,: li P 111has ·? 

~.·1·:\ a Ca1 1ia1·;i. qt11·111 4Jp\':t "-'111w •.·s~"~ 1w11 11.•:-; :'t. e11lt•1·n· 
"'·"~ \tníll'r.lti :-:: 1 a:; ? E11 [.r11 c·m :-:1.'•rias t.l n\·ida,;, " pcn· i:;:;o 1~ qun 
1'11: n ll \l.'U ap fw llo ao ,ju:;lit:Pi r u r•:::p il'ilu ..:h.1 n obt•0 D•! JH lf acln. 

D ~11. ~(.\t .: 1111110 1n: LA1:1·:nu.\ - - Xc•sf:n pal'l <'. !-: inlo nfín 
,pndP1· ;lllc.-11tll't' ft Y . . Ex . . · ptH'fjllL' c•11l1.• 1Hl(1 qu u s i !':-:::;as 1.1'~

.1.l 'HlUlllta . .:: d.i:-::::1'!':\·111 a Y1:1·da·d1•, 11flo .tJ1,1v 1 ~ 111 Lf'nw1; de s •.' ·PXf1ü r. 
Qunulr. ú i:'l'n lw. d1' q1.111 folln \'. E:\'.:. , a poli!.' ia Lt>.in o d Ó\' t~ L' 
de lJl'O tcget• a (.·~ ~Hi:l l)C$SOU$. 
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() sn. C.\ín;O::: f)E f.:,\).íPO::; ~ l)j;da 1' 11 fjllfl {lSS[l r1ondcrn1;ão 
nã0 r1·a (Jr~I i !11ií.ln, de fu11dair11•1ll.o. 1101·qúe n inir iii do l'act o 
pai·a n qual drnnwi a nllr'nei'ín {ln C:rnw.r·n .iü :;1.• ,.,,i·ifieon. 
Um ai~ou~·urit·n. qnn, (:011\·idadn nu nii.11 pl'!a. nuloridullí.•. pom•o 
irnpot·tn i<;~o. a1·nrnpanh11u a rJiligc•n1:ia l' ns.<::ignou mn <1cssrs 
UUl.os . . r ~r·m [jtl(I Ll\'0.f.:.;:r 1) l'i\iHJ (l'UIWJ)il'ndn. an HlC!no:, C(llYI 
sc i<'1wiu <la aulo1·i1hHI <' . .iú f'Sl:'1 J11)L·o:-;Uarlíl, por oi·drm. on <la 
dil'1'c: llwia da a:::,,-:c"1 t:in1~iio. 0 1.1. .rim· 1ft11•rn ·qw't' :i <'ll:'I. ''·~ Lc: ,iu !l
~aclo. no firul ido dl' q111'. s01Hh) n C' l i•'nl Pila de$:::<• n~~on g·un 
qnn:=;i i"X1·J11~h·::n11 r·1 il" r1p(•1·n1·in. nin g'uPm mui ::; nl!i RC for-
1wcn. 

'Ó 811. \J.,1:P.ic1n m~ L.\c:Enn,, - T;,:);n ,~ l11;::i1' <i . · F.ntfío 
flill'l'itl Y. Ex. qu1.' r:-::~1' a1;n11g·nni1·n gnnh:il""''' i·1i;\l10 it'(\ do~ 
npN·a1·i<1~ ·? 

() $11. C.\111.C1~ n1> C,.\:'\n~os - E,:.sn i"· n 1·1•gln11'n <ln li
l.1ri·1lndí" q11I' 11os nl'l'PrN•1•.1n n;; n.m\l'('.ltii:la::: .. • 

O Sn . ;\l:\.cn1c10 DE LM:1.:nn:, __ .:. Y . 'J<:.". i!H<'l'i:1 q111"• •"li<'~ 
n iní.ln. pro l 1' g·r-::::::1'm 11 ntc'111g1.11'i1·0 ·? . . . . 

0 S.n. f:.\Jtr,Os l>l·:. f::\:\IPOi:; ~ . , : rnzf' Jl/.fU-S:íl hOt/1.'IJlfralni•c .~ 
111~ l[ LH:•m, 1a1 1 ·~t r• :·dllipl<»:rHr•1d1.'. no p1·opri1) di1.1't' ·::·PJJ.>i.;. · .s n 
limih111 :t ai'.;;;;ig:nnr ·tml nu10, nt1 u1' diJigP1win. ou dP- orlN·ln
rn•.:.:11\ .l'í1.'a1trl<). pnt• i::::sn. l'Xi\Oflln :l uma. lal ving:an.1:n. () qu 1.\ 
lHtY1~1.-ia 1.kpnig l1ào · imbi•ntc'lS, pnnJH 1) nfio lia 1·orn:1 \"f' J·i:fi<-n1.· 
.-.i lo<lns as liomlms .i;\ fot'nm ar;rn·dH'ndidn:-:. :-:i lud11$ o~ r 1'
eipir•nt0~ rlf' 1 inln:=; 'l'LH' t1m r::-vasiad ns do i'.;1 111 111•p 1·0 ronte t'ti:Jn, 
e si outros nppa1·t· llws d·~ \'iol r• rwins nãn :::1' <~1won h·t'm Pt' r 
pal'ndo~. \ ' i~l11 enmn. pnt· ma is qiw ~H 1'~1'or1'<'. ·pn1· mn is <pll! 
ú.in.. ·eorn a mnximn. \'ig-il:.rnda. o pn1·1.-r puhliro nilo 1ng r<"1r ;í. 
Jl(· ~:;;quizar, no m~i;nH\ (r'rnp•), l. 1 1dn~ Oi': 1'1•ea11!1):-: d•'Sln Cnpifnl 
1· d1' outros pnnln$ dn pniz. 

V~ e1' !'to 1• q 11<' <~rn yni· ia::; i' i dncl•'i: \ll1·n:;i l 1'il't1s S:f· n·n i n l 1 n m 
r •F; fH' $ h1 . .::t1't.t'1'1Wnlos cl1) mnl. 11uP 1~11<'1'11rn t1·ansl'rn·1w!1'. cio /nnd 
,..u cn.m/J/i!, n. ~üc: iC'd:H.ir• rnod1'l'll:t. nlín pnt' nrna r.r·opngnntla 
!-::'ll>ia. 1~alnia. •'f'fi f'it•nh'. lll:ls lll.'ln 1.lf' ~ tr11i<:iio do qu" · 1•x i~ l 1'. 
l'ar.<'n1!t1 tabulo. 1·a..fo cio 1rn1ndo. p:i.r.i .-~nnsf l'li i1·. n:ío sL' :::nl'H• 
r..· Cflll', dr~po is d1'f>f.;f' n·11d:wnl ·d1• dynamil '" · 

:\ffinnott n falll'i!!Ulll<'. 1•.nt11'1•i-i30 dN:.:'-ft f; hnmh::s, l'flll" ai:: 
fú:t.in. i111rrp1l'. \ 'i 11rln rl11 Pn1·l 11).!·al. olldl' ln ml i<'m j ií l t:l\·ia ex1:1r -
1"tdn o St'IJ. (l'b·:lt' mi:-:V·1· ... ..... . . 

() Sn. )f.\t;nu:ru Ili~ L.\Cl;;J\D.\ -- A fo:•'rvi1.:t1 da. n<'nnh!it!::\ 
Pnd.11!.!:1lflza. O· ~r·. :\fl'nnso Cosl.n "' lanil1l'n1 elJl' l'f• <fos r:nr
l1c111a1.'{n$, \'Í\'1' ai it•nrnl11 bnmfm~. 

O S.n. f:,\Jll.I >~ tn: CA;..1vo~ -·- .. . r · nf'1 11 l•'IHI•' podir !·o r on 
fin11n1· alli 1'r-: .~a \'inlPl1ln :wlividndr•. r1':::r1l\'1'l'n appr·l1111.• pnrn 
n nn~sn l01·1·:i. th·1·" ,, ral'la. qu1• fii11 C':"11·inhn:-:amc11lc · n1·nl!H1 
f'm :::1~11 ;::r,in lodos (Jltflnlni-: n. JWr)f'lH':tll l. 11iin 1111'::: t•l'l'g'tllll:rn lkr. 
nn híll'n da 0nlrnda. 1~o n :n alé ngn1·a ~n tmn ff'il n, <1 1.~ 01.11.!1' 
~·l.,em <' pi.tl'::t 0 qnr Yí'Cll1. 
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Aqui estabeleceu elle o seu no·vo arsenal, enLl'OU em 
acção, para que se implantasse no LBrasil, é a sua prnprin 
confissão, o regimen do Co.mmunismo. 

Mas, Sr. Presidente, que é esse 'Communismo "' 
o s". l\f.\TJRIC!O DE LACERDA - Não mecha com is~() <)UG 

Ya.e. mal. 
O sn. CAHLos DE CAMPOS - Não ''ou dar ú Canrnr·a nma 

Ji1jão dn. donkina soeialista. 
O Sa. MAt;mcro DE J_.ACERDA - Vamos a ver como V, l!~x:. 

nnüa fa~endo suas leituras; estou rurioso. 
o Sn. CARLOS DE 0:'1.MPOS -- Não PL'etendo fazer uma 

awelerção. nrslc momento; nem me sobraria. tempo, e, J)Ol' 
ou ~ro lado. me raHarüi. o(•.ômpete11e.ia 11a1·a tal'. (N,fo apoiados.; 

Mas, são assrumptos connexos e que cl ucidados em um 
momento desses. que me parece opportuno, por muito CIU•' 
importe trazer ú Camara verdadeira repetição de iMas vut
~nrcs, conht'cidai:;, tef'm sempre a sua utilidade. 

Joaquim Thirnot.eo queria efitabelece1' no Brasil o com
munismo. l\fas, que é o communismo ? Será em esseneia n 
diskihuiçuo de valores. de riquezas existentes, absolutamentn 
igual o for<.:ad3 entre todos ? De -prom:pto se p6de dizer .qu" 
essa dist.ribui~ão ir;ual se tornaria a ma1s desigual possível. 
.porque preci samen f o n igualdade, segundo a lição classica. 
e.onsistP. 1~m disfributr clesignnlmente o qoe hn pelos ctcs
iguaes. 

Ponho mais claro o mBu pelHmmcnto. •rodos dnYrm tra
balhar para n ~ommunidadc: . 1) llUe :produz o trabalho intel
l ectnal. o trnbalh n mat.erial, o que trabalha mais e o qnn 
trabalha menos, o no 'fim a díst,ribuição será igual. ·rn. alúrn 
do mais, dist.ribuir,.ão que não attende ás condições P<"'S~nnr~ 
de sande. dí~ ) dadP, ·do educacão e tantas outras. 

O Sn. l\faunteco m~ LAc1m.o,\ -- Y. Ex. nesta pa1'ti: esft'i. 
c.·1wanndo. Não vú por ahi. 

O Sn. C.\nr.os m; OA~rPos - Nàn J iavia maior at.f.cntníln 
:'t lilwrdade cln lodos A de t·nda nm elo que a que fo~~rn pr.t'
·peirn.cla po 1.• «''S~n fôi•ma. 01"'rnr-1·r-1ni-• n. lic.ão de mn i'~el'i
pt.or, que proeurareí rcsmnit· nrn iinla:'l't'ns p1.·ccir1Hndn~. r1111·~i 
nfío :ümsar rio tempo dn r.:nmara ... 

o SH. l\·L\U1\ICJ1) DE l.MmHO.\ -- Ma~ Sf'll1f.ll'l~ rre('iOf;:li-:. 

O Sn. CAnLos im C.ntr>os -- Ag1•etlHcido. 
Li nlgm'N: (Jlli.' o clirAHo é n rrg-l.'::t o n nwrlida dn lib1~ 1·

,)nd1•. Asl-(int (•orno não pi'ir11~ l1avr1· dir11 iln snrn lilw1·dnil1•. 
,l)Orqnr a 1 ih<•rdado qtw 1'.! Lt lUfl.t.c'~l'ÜI :do (Jil'ei to, ta111bem nüu 
póde l1nv~r liberdade sem direito, po1·que o dil'eito 6 «'.}ue él 
a esse-nci::l. Lln liberdade. Quer dizm·: a libordaclo de todos o 
de cnda Llnl termina onde comeca o dil'eit.o do.:.; ouh'os. Donde 
l1E'ío pódo haver liberdade .absotuta, .. , _ _ ·- . __ , 
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b Sri • . MAUIUCIO DE L,\CERDA - l\fetaphysicamente, racio
cinan-Oo assim. V. Ex. chega a conclusão que a rhetoric~ 
.iurfrlica. e.nlendo. 

O Sn . CMH .. os or:. CA~'ff'OS - Seria um absurdo, porque 
h. liberdade absoluta permittiria que um ou todos . contra um 
on contra todos; pudessem :fazer o que quizessem, sem ouLrn. 
resl.ric<~1fo aJ0rn daquella que estírnsse dentro · do sen poder. 

· O Sn. . MAtHHcro ni:; L\cgnoA -- Ningnem fallou ~m lib0r-
dn.de. absoluta. . · 

o SR. CARLOS DE C.o\....\1!:POS - E'ssa é a liberdade aban
lul.a: t.odos fazer(~m o que entenderem dentro dos limiles cin 
nrbi t.rio. das suas paixi5'es.'!VIlns isso seria o regimcn da fot•.ç.a. 
:::ol'ia a n óga(:-1.ío da propria liberdade, do regímen d0 direH0, 
l\ onM não ha dil'eito não ha liberdade. . 

Não r~ tr ocadilho ; é uma affirmacão conscienL1~ . 1..itn r t•
. sumo. umn substancia do que ensinam . os autores no as-· 
sumpto. _ 

Or a, n· propdedade o que t~ sinão o desdobramt•ll l.o d.a: 
·pcrsonalidad_c humana. sinão o p rincípal instrumento da li -
berdade? A propriedade é a consciencia -de si mc:-mo. í.lf• 
Ill'nprio Ctl . na applicação . do ·qtJ O O homem p rodnt. J)fll.' ;; i. r. 
p:wn. si, nlgUma cousa que se torne sua, portanto . 

A suppressão da idéa. ds propriedade aliena inunellia
fament.e n id e:'~a de propriedade d n si m esmo. do p.-•ni:;amP.ntn. 
'dn g-csto. da atW,ude. de t.udo . 

·Exomplo, nas communidades l.·eligiosas. hn o voto df:\ po
prl":sa. i1elo qual o memb:ro da communidade ... . 

O Sn.. 1\-lATJIHCJO nE L :\Ct::HlH --- SP. obriga n vh ·r·r :í. r.u );f:\ 
()os pagodes. 

O SR. c .. , nr.ns nr-; CAMPOS _,. • .. • se rle.spo de .s<rn s dirPi
fos om i·o.Ia~~ao no solo. ao Yestuario. ao nlimento ,, a rm·a 
da sande. porque tudo isto portern~o ú cornrm:1T).1':laflc r.• 1':;;1.a 

·é quAm lJH' dá o que cntend~ . · . 
Havern maior Pcnuncia. pois qne é renuncia d<' si m0~-

11.10? Esfo é, num exemplo. o esf.ado a que nos levn1·ia o ~nm-
nrnn ismo. rela renuncia g~1·al. d<-! t.odos . . 

\'amos ndmiHir q116 na praLica. da. fé relí:;ios:i.. 1111m 
,<:1•n!.in"_'nto m:nd.ico. is!'i1) ~c.ia uma vit·tudc suprema. íln1 'fac· ~ 
do ct·Pacltn· dos rnunclos. ma:; não o 6 nn rirn.tfoa ·11:1 «-n.nvi..
Vl'n c: ii:t humr\.nn-, 01vh• ,~ 1wociso 1·r;:ruln..r :1. liher <hul1' lwl.-i 
d ir.·• ~ i li\ pn.l'n n propr ia t.11:il.a hil idnrlc 1-wcial. 

Maio:. pol' qu~ 1'~ ([llP a lH'Of11•indadc nsshn l-!I' ap1•J•~1>11! a 
"º" 1··. ~t.n 1'1íl'n'la liín 1•m111)!;.rante. Uío •focisiva. l,iío fn11da 11 11"n:
lal 11ns 1.'l'':w11 .. ~ lln Yifi:t J1.1.11nan:.1? E' p<11·q11c 1·1• 111·t •f.: f'tda 
;Hpr illu 1J,. qt11 ~ o \i1,,nwrn nc:ee~::;iln var;1 sal.b-;1':1\:,iiv 1\a:-; :-;ua..; 
ll•~cessidade:; Yi hws . Eito prepara. o solo. se1ne1a., l'a\'Ol'N'.e, 
11('los meios :10 s<>u aJe.:.n1C·<! , o crescimerit.o dn nrvorf', cnllin 
os fruclo8 ... 

O S>\ . l'YTAu mc10 Dl~ LACERO . .\ ---. E ql.'lem fica com · cllcs 
são ~$ patrties.; '"" . . -· "·-···" ··- . . ·- ; l ! • .. ... , .. 
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O ·Sn. C.\nLos DE CA:--LPOS - • • • o.liit1cn la-s0. \'cslr..-sl', 
l':t1bita -- numa palavra - ~:iYC. Este homem cle,•e tc1.·. nc

. cessarian),m le, CliL'eito ao p r och.iclo do $1!U 1r nhall10. que (\ 
i-r~n, nh~olill.~menL_0 se u. ·· . . . 

A col l1 cil a na 0. l'l'J)J.'c.::en t.n 11111 \'erdad <' 1J'() sa lar 1 o,. c:>m
prcg-ando ,., Lm.·mo moderno, umn renrn n1~1·:v::io d11 Lr-al1nll10 
<ies~P hom;~m '! · · · 

O F-:n. 2\f..\t.;ntC!o OE L:\CEllP.\ - ~las, Y. J<:x. r;;L;í fozendn 
rnna emifusi'ío: o JW()(luclor não tem o nroduelo <lo ~rn 1 lr n-
1-·n llrn, q \1N)1 o IC'm ,~ o lWÕpri t'l.ario. Nf\o (! C] ll em l nn·a n. 
11'l'l'U (i\ll'!l1 lira n.i:.; r1rov0il.0FJ: t'• O pall'ãO, 

() Sn. C.\nl.Of; nr-: C,\).lPos - E,:;l,ClU fazendo um f'E\ !.mlo 
gf'l'al " V. E:;:. \"Cl':\ flUí' ll:lS suas dodur.(:Ü1~S enronlrnr:'t rn-
spo~tn p:i.1'n o í]llC: me oh.ie.ein. . 

]~~l ·P. 11omom nfi<> tem rlil'cito l:'XelusiYam<ml.c n C$f;C sa
l :w io rrprcr;rmt.ado 1)ola col hcilu. .: cllo dc\'o 1 or 1 amht'm d i
l'C'i 1 o no solo qu~ l1t'opnrr.i, POl'qnc ollc não 1wepui·ri o . solo 
J)tn•a rnnn sií .colheita; olli~ visn. ,·n.rins colheilns. a proclucç~n 
pcrmanrinl0, ·"r. l)O~sivcl f t11'. O sem l rabalho \':\C mai s lon gn 

· -- t>lln ponsn 110 presenl.e e }11'nsn no fnlu1·0, p1·0<l 11z lHH'a.. o 
lH'f'Rl'nf e <~ })]'or,m•a. p r oduzir pnra o futuro. Est.n <'• a pro
l'l'i Nla<ln com f-!Uà orig-r.m natural que se •d011ominn · od1tu il'idn 
1wlo !rnlJalho. !\!.a:,:. n 1wnp1'iN.lad0 nfto ~"' lirnil n n i:=:Ro, 
l líll'qUO :\C1ll'01Ja C) UI' 1'.• C:OllSOl'Vrtcln flc>ln. p()\l]'):ll H.:n , l nm-
hc·m ~r! tm•nn d ignn de J)OJH101•a1~ão. 

nou.::;· h01Úon~ lt•nhnlhnm pnt' igunl •' ('1'\1 r·ondii,;ií1'!' irfon-
1 iens. nbt Pnclo n;;: n 10smoi-: 1'1~r;u l1.n<JoE:. lim. os dcs1wrdir.a. <• o 
ontro. :í r·1Hda dC' sac.rifiC' iM . do 1•1• i ya~Ü'<.'s, gnnrda . iit~umn 
(·0t1su. F.~tr~ ífllC" ;,;uardo11. n~f::im. (t 1'i1stn.. ih' angustiosa <'<'0-
nnmia. rll'\'I' l'flfJtU'l ir nquilln (1un nprosnnl a o m·od11dn drssn. 
•lu1·n J'i011pnn<,:n N1111 n onti.•o qnl' :ff'z o clGspr'rdi <• io ·? Ahsnln
ü1ml'n ~<· · não. 

. A~.~i m, <!\' icl fll1 l.l'n-wn t('. nfí.o p<idc ha n•r l ihC'rdnd ~ St:'m iwo
'iil'iN:tntlr; . uma ,·. a. <~onsrqnN1c ia <ln oulra.; umn. a 1wopriC'
lladc•. rnwüiltH' a prin'ii11al manil't'Sl.fü;fto <la l ibPl'cl':VlP, (• onde 
~n :w~('lll 1'1n o <'t\i'n1·1'~1·ist.il~n disf inrl i\'o do ·lwmrm. a )lo:i.sn dP. 
i-;i m~.~mfl . íl(~ 1odn n $lln i•npn<'i(ladr dn 1woth1zi1• 11ot• Ri 1~ 
r1:11·a si. . . . 

DigamM nindn: cles<.lr· 'f\11" ·possa ~''1' rDalizacla nma orga- . 
n i:t.n<: fio !'Uh ín " f N•nncln. dn Pl'OJ)!' iNlnde. i1>sn fru:tn ";l nr{I ga-
1·m1 l.i dn innn snbía P. fC'<ennclu or~·nniz:u,:.ffo polil.ir'a : I'!. vicC'
,·01·sa, nnde :.;,, (}t'so1':.ro.nir.ar n. pro1wiNlnrl1'. 1~sl::i1·:'1 . dcscwp:nni
Y-ndn n. nolit i1•n. f"~la1•ú dC'soi·ganii'.ndo n g·ovPrnn dn. :.:Mir.clndr•, o 
i'f'll in cli~pt:nf;fi\'"I ernlro <lir<'dO t' . 

• \rrit·nicH1 e1·1m in l f'it':l ronvii;c-ão, Sr . P1·e::illl'n ln, i:1lnhor:i 
1"(1ml',-iQ h o,.;, c•mhnra Ylll•garc!'>. c•::;l~f> eou1:<'ifof;, p1·Pei:mm csl:u• 
l'l'n1l)l'f' l)l'1•:::0n tes ao nos~;o c~:;p i t'J lo. sobr l' I nd11 nn momr.11 f.o 
ardm·oi:;o (\lH' () m'l..nulo alL'UVl'~sa. ·para qne ris doutrinns. <'X:
l 1·0madas niío lHlSf;::im ,·ini:rnr no B1·nsil, ondr. o sólo :;;o <hí. a 
q110m o f•<'de. nndC' fl'abn.lho niin falta a quem dt'f;e.i1' t rnbalho.r,. 

. onifo a llP1>11hl1l'n 1! livre. onde ha umn FIC'.ílet:ac;i'ío que n·s:se-
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gm•n n::; au(onnmin::; lo<'Ui'f; r a · ~1.1prrma uni:íri rJ4' lod0:S o~ in-
1.N'(\::;~es. t)arn S1' ·i'nrmni· n nnr~innnli<ladr. 

Aqui. niin pnd0m mcf11·n1•. muit.n mrno::: qun.ndo (l'n7.it.ln.i:l, 
r:Çli'J. pot' umn. 1wnpag·anda 1~n lma " ~''l'l'l)ü ,'.,:;i i'· qw• ta1.•.-. tWin
r. 11) 1~)~ 'JlOCIPrn s1•1· n ,.:~i m p1'1~ 1 I ieadn;; . •. :1 1' . ~ im fH1l' uma pt•,:_ 
~·nçao t•,:-.,allada. Yi111P11Ln. d0.,;;truid1oi1·n. as iM~n,; qi1e n()i:; "111'
g·n!'ll dn n11Ll'n.S irn1·ag·rm~. ondü sn J1r'>llr• nl'l'irrnni· q1w a. JH'O
prH~dac!•• dn, f.r>rra. 1'.~ ::qwna~ dos noht·<~s. do~ \H·iYilt~giadM, 011dc 
l1:t :ma~s (1·nbn.Jl1ado1'f'$ do l"]n1~ trnl.iall1n. nn.-Ji) o r.lr::ipolismn 
r.rnh•alJzador enmpcin. f'ln \'1~z da n"11uhlien.. líVL'f' e :fcd'c.t·nd:l. 

O nos~o ~-rnhi~nte ·é p11F: iliYamC'nl f' oulrn, (• n::; qnr~l.õe~~ 
110.;:;sa nn!.u1·í'zn nfio LWdPu) $01· resol vidas pot' nwin d<H: nle
ll)f'nloi> d(> drs!ruí~fin, nn 1wn1:a. l)llhlírn, m::ii: :c'im 1)01· !ois p<J11-
ll<•rnrlns, que . l'l'c'trnhl'.'(;fll1l Uf!lljf}I) n. ({1.W fl;; O!Wl'a l' iriS, fl. ((110 
(li:; f:wt.orr•;; di: (rnhnHto (\Q\"f'nl lCt' clin•itn, J1(t SC'\.I T>fl~::lÜ)CJ"d t\ 
na g·at•:rnt.ia ·cio ::;aln1•io. 111) cc1nfnr!o ilcYitlt"1 ;'i · familia. nn nclu
<::l\.'fÍO rln;; filho::::. na as:;:isknt:i n pultli1·u ,.. 1J t'irndn. · 

Vh·C'míls 01n uma sociNhHlr. onifo a. l1•i. o r:oH:1·110, o~ })0-
d('l'I'~ P·ll l'ilierJf;, tndn$ Sf' unr:m Yisnnd1) (l c~3e0\)0 1COtnnrnm cfo 
rc·.spcif.ar a lih~rdadc opN·a1· .iu. o l1·ahá)h() 111)C''t'~ll'Í 1), n dil'•'iln 
opct·ai·io, a familia opl'.'l':tl'in. não :i dosm•1l1•rn npr1'nl'i:l, nün n. 
annrPhia oprrnl'in. cpw sr1;ia nt'1s~n <'Ompltdn anniqnillnrnrnlo. 

E:,;ln.~. Sr. Pr0;.:;idt'1 nl~. n::; i1:li'•n8 qn~ nni1r1nm os di1·i~rnl1~s 
ela n1•1Htliiil.'n, l'i;l(I>: a:-:: id~a:; (!tlí' ~I' í>tWOn(1•am nn c•onsrir.nr.ja, 
dr• 1 ndn n paiz: !' L.'. ainda, (1\n . nonw flr•Binf> i<lc'.·u::; que vrnl1n 
cli·M'1' quo n. tH:1.~ãn da poli 1 icn, no l.'aso tlrc;:enfc>. ná1) Joi nu
lt·a :::inão n. dP i)ctt' n1ãü fcw\1• nü a:t'a~tanwnlú 1k 1'll'mf"nfn):; 
í\llf". onl.f'S {IP hi·clo. m<Jsmn qun e.:;::.:a a:;pi1·n~:ã1) d1' maior li
br'J'rl:uli~ se.ia nohri'. µ.·1·andc•. <"t'ri<·iPtllc e p1·aLiea. 0 niin pa~sr~ 
d1) mP.rn. tlLop ia, Vf'•'i11 clr':::M·ri•d í Ln r c-.:;sa ml":::nin 1n·opa1g·nnua~ 
11n qrn1l no::; qnr•i'1•m con\'l'll r"' l'J' 1• u1·1·a,;;lai'. :'t /'ot•i,:a dA drna
milc. j;í 11un i~~n 11fío fHí'fl1• ;:c~1· f•1111:;l'r;·n idi1 :·1 l'nn:n d1' P" l'
s11niliio . . 

]<3:;("::: rn1w1' iln:::. <'lr1nonttn·p;:, traz ido~ ·pdn minlin Y07.. 1'm
horn. fraq11 is8Ílll:l (w7'1 l1poiot10.~ 111~rlff?s :i , s:ío 11111 p1·of n:::tn dn. 
snc•if'dad(• nt·~nnii':ada. <1nc' niín dl'W· 1'1'!'1~u1-. 1wln;: :-:1•11;: 1'f'Pl'<.•
~1~n(:i11tP~. ifo <'Xl'l'Cl:l' :wtão uf il n h1•111•fica 11:1. fi 1'f1•s;i d11~ 1U
r1'il<>~ ili~ q11:infn~ 1wrlr•1wrm :í 1:11nHiHmltfic) ht·a~i!Pit·a. "inel11in
do Oi; 01w1·nrios. flll t' ·n · 1nr•1'f·t~ 1~11'L 1wln i'1'H•m:1, por q11P ni·nlw .Je 
clizt'!1' ~ clf'nlro <la· IPi . d1•1tt.1·0 d:1 ord•·11i. 1•1.,..:1wil.n1la :1 1'8·"•'n ... 
eia da nossa e~isloneia collcl!Liva. 

Ern n qul" 1 in•hn <lr' ('X:t !·1·imil' ~ll)Jt'n fl8!1' a~:::.rnn p !o. lanwn
tnndo 11f10 pouN· (iUJ' n r1wu \'1tln au n•rp1"1·inwnln dn nnhrn 
c•ollf.>gn, (!>1111.,rn.) 

Ag;(w::t. i-::t·. Pr·P~id('tll•'. l)n:.;111 me 011Ponl t'<' na l.1·ihmrn. JW\~1 . 
pnrmi~~ão n \'. Ex. ·r•arn tw11i"1't'i1• :i,t;.:·umas pnl:w1·as :'1 ('. t"'J'C~n d<' 
01111·0 l'Nltl<'l'imrnlo. f[IJI', G \' f'l'dartr: .. nün l•sli't <'111 dísL'll . ..:~i111; 
neharnn-nr.i:;, c·rn ~oflo · cnsn. ü»nli·o da l11wa. rln r•\'tWdi<>nl1'. (,1 

pf'n~<i qno nffn y:m eommc:ttri· in fra1~r:f'11) '.tt-, · llt'g-i rn.-•nl 11 . 
Ilcrir.o-mr. un l'elnlh't1 rui JH'll.ÍM:lo qu1~ :u11,·ir-iza o () 0\' 1.~1'1iQ 

·a r~lízar as í.lc~f•(\7.ns r.o rn lran~1rnt·t1', 1'1.'l!C'f·!:i'io ü h o~pr.:l nçu· rn 
dn~ sohcrnnM d-:1 DC'lf!·irn. · 



c â"nara dos Oepli:ados - tmiresso em 22/06/2015 15:03- Página 27 de 43 

ANNAES DA . C.AMAR..o\. 

O nohi·o IJ:.' pu tnclo entendeu eonvt~ni;:nle não dr.ixa1· p•)l' 
fixar n, impQi.'l:rn.·:ih d0 c.rNJil.o n. ~.:;r ah·~r:o. ,ju lgando qu~ sr> 
deveria ost.abole~m· ·lln1 rpnmt11111. l'Pslt· ini!indo, n:Humlm~n.IP. 
<1 dispendin a eHect.uai·. 

Est.011 tãü c:o1wenddo d~~ t>t'Ot,;üdcni;ia. da:=: razi.íns que m r~ 
oheigarn n 1.rnz0r (t tribuna. esf o asf'urnplo, qnc tenho quas1 
';e1·te:i;a 1fo qu1~ o digno collega, ouvindo-as, com:.ordará . 01~1 r<' 
li1·ar o 1·t•q uei·im ~nfo. farda eonl'ian\H\ dPposit.o no .JX\Lr10t1sm 1) . 

n<:1 intcllig:ennia e ludtl rz da ;Wi;flo parl:nnenta1· 1Je ~. ~E:x. 
Em pt·inÍ:ipio, não hn d uvida alg;un:1a, t.oclas as .. autoriia 

r:•11 •:::, Jeg:i ~ J a Livas. parn dr:·sp~za!:i, f.loye1n pt·e~tnbc lel'e1· , o rt1
::: 

)IPl'L1vo 1{'11011 lum : rnas 1·a$u:.; !tu. ern que ou isso se pode i.tw 
. Har· r11 ·nl ic::amenle cli1't'iêit. · 3i não impossivel, ou, po1.· oul. r a::: 
1·a~Õ• 1 ::<. c:•ltllt• nu ea:::o vei·!.Bni1~. aLé dn or<'t,.n1 ·inlf'rnacinnal , ·o 
:l'nr"1 u p11d f't'i n. uea1•1:dn r ri:•pa1·os. · · 

A 11a1:fi n h1:asil Pi t'â •. por i n t.errnéd io elo seu G(>vern n. e11-
tl t·1·c:(:uu 11fü r·n1l\'il0 a 8. M. u 1·ei ela Bolgiea, put·a visít.a1• o 
m1.:;~o p:.ti11,. S. i\I .. eom runif.<1. honra para lV)s. ac(}oitou e.ss1~ 
t·o1wHn; e• nrí.o :::ô da vi ~ita res11ltarú r~sla grande honra, com 1.1 
dPúOrr·e1·:·1 a c.•J'J'idenc:ia prova\'•~l de maior ·~.pproximaoão en1.1·n 
os do11 ó'. oaizos e :;uu'$ Pl•pn l ntões t~ 11 m maior c~t.reil.amento d 1 ~ 
i'f! t ni.:õe·s d i pJ(lma ficas. índn ~triar•.'i. rnmm r•t' eia~s. t'conomk:~ s 
t"lfl i,;l.'l':tl , fin:mC'Pil':t~, (1 at1~ ci(! ord11m in(Plf üclua1. 

Tr:1 f n-;;1'. p:ir·a efJ'nc:.1.i\' idadP dPssc conv if e. do lrnn:=:.poi·
ta t' 8. M. o mi da Belg·icn (1 R. !\l. a rainha, tom o. c.ornitiva, 
que <"ed1.1 t~lle~ lt•m•ãn a f'•;;le pai:t .. l\ 1· 1·~c:onduiil-M, recehet-o,-; 
1·11m a .~ demonsfr::\f.:ÕPs de jubilo· e de expansão rlo sym11athi a 
p11 1· \.1111 pni:t. nmi~·o. das quaos todos pad.ieipamos: r. t.rat.a-so 
ia1.nben1 do ag·i1· mn 1 udn issü 1•om a. rnaxfaa segurati(:.a (úão 
q11iir·o a.:;so1.•.iUJ· os <.10118 casos qilC lnnhó .di scutido, mas não são 
l:111tl.11!m par a r.\squéet!L'. medidas dnf>ta ordem), enm a maxi111n 
sr•gul'arn:a ·parn 11 .:.::-; r~s goh•' l'an·n,;: 1• para. n~ q11e Cf)ffl SS. MM. 
, 1i 1\1·1:.rn . · 

Hav1~P.:í urn p1·og-rarnma . dl\ k~ t.as. incfo;pc11savtil, qt.ie 
p1·11:lc SP 1· 1\~l:ioencl u . mas qnc se 1i:w p1'.1de tornar· thifin i l.ivo, sem 
11 :1s~··nlinwn1n natural, logicu. dor-: 1~rnil10n!n:; l1u!;1)etlPB quo 
l11li' \'fíl> dislin~ui1· ennt Stl:.l , ·isi la. Quuul.í1 l'i!.' nw g-asliH' em 
l 11dn i:;lfl. cj llf'lll ( 1 ~:t}H"l'Ú '? :!.'-:' itnl)081'ÍiVü ] dii11l-O . . i•: ll1l ll'\O:
llll11\[11 "m qur• no~ JH'Ptla l'nmo$ pa1·a niío f11r pc' i ::t~ na!; ·muni
:f1 .. ..:.l.t'u.:t1Ps .f.!,, nos::::i :tni izad1•. para 1:nn1 N:l'1Pf> rnag·no::; l'P1n·cscn-
1 : uil1.·~ de 11rn nn\·n q111• si• l.ol'nou lradi<:iona l na lii ~ f u1· ia nw
dl' r·na. (' il lll' fl' lll 1111 f)(',:.,:11:1 cJp f:\(' ll l'lll'f'I' l]P F,!=; !ad11 \llll l'n0-
l1'.ll'l' ll:l ·c·nµ:·n11111i1n1dn do 1"ni 111•1 '<•1.'. n1'1~ qllf' iln ~f',ja111n;; 1•xpa1.t 
d!!' lnrla 110,:f.::1 nli1in . . -:r •rn t'l';;i1·i e t.;C11.•~1 ck l'l'aln1•ni tlad 1• i nLÚna-
1~111:t al. l!OlllO v:unn . .:, l'nzn 1• UIJ.l :\ t•e ;; ll"i ütfüi ;'1;; d1•,:t)• 'i'::l!o; (JU C SO 
:1,.em ilr• ,·Mar parn i~~w? · · 

O Sn, l'Aur,o 111·: 'f''1to!':T1r-; --~ .\pui1uln; nuu seril\ gentil •. 

O SH. H.\trL BAnnnso - St~~·b até ridiculo.~ 
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O Sn. C:\llU)S n1,; C,, ~·v1POS - Quaesquer que tenham sido 
a.s razões ffut' !ta.iam p~sado no animo do illusti'e collega, as 
que ac.aho fie addm:ir tnom um lo.l ,·nloL'. leem uma tal- forca. 
quo me J)[ll 't•c~. r.io tn<"n 1nodo de Yct'. moC!1~sli.r.:simo~ não podcru 
f:l!r de~prP.z n<las pi1lo 1~.r.:cJnrécido 1},:;pil'Ho de S. I~x. 

Pol' i:;:sn f 0nho corn() 'Lua::;i c~l'l o que lhe fazendo este ap
r (•llc S. Rx. não pcrmjf{ i t•á qne SC! ll t'CQUel'imP.nto se.ia sique 1: 
npi·f)ciadn pPla Ca mat·a. c111e não pndpi.·:.í 1foixar de o rejeitar, 
nmr:; essa p1:01win i·e.i C'i\;u (l nfio fien da l.H·m nem á CamartL 1wn-1 
l1. S. Ex . 

. Xi!m SB nrgun.H~n l. l~ 1~ nm :1 d 1_~ rc:;a ifa.A no$;sas finau<;a;,;, por 
cr1rnnlu. p1'l!\'[l\'l'lm1ml.n, P"l' muitos •(IH~ !>ejam os . g·n:;;tos a 
fnz~l'. el lc::; l1i10 il'iio lpr influc•ncia tamanha. cm rclaç.ão a o 
111·:u in pulJl i1·0. ."(•11d;1 pof>itivo qw•, po1.· ot1lt'O Jacl1.i. muiL11 
mninr inl'lu('nei::i. . ~ alcance !N'flu ns effl•il o.~ dnss:t mrti<h' ap
p1·oxima(.'il.o eLJ I L'I !' r.l ou::; J)()VCt.:; , C(lJft no.;; Vll1' abl'Í l' campo VRS
tFi!:=: Ílrltl, <'.Omr. dí~1;": ri:u·n '' 1 i·nca ,fo nn~:=:ns ar.divida.1fos de todo 
(1 ;,;·•}lH' rn ., 

E r·a o quP mí' c::íbiu dizC'l '. no apvell11 ao men illust1·(l col
k~: 1 , rmfr·~" qu "- r, l'NJ1h't'in11' nln YNll m :·~ ,·r.itaçlio . .. 

O ~H. Jl.H ·1uc10 oi,: l,,,1: 1 ~1111 .. , -· IPe{:fl n palnvra. 
o ~1: . c.\IU .OR IH: C.\~Jpn;s ·- ... n Mnt.anllo f(UÜ 8. l':x . 

n:l.ú d1•ixart't as minhas pa lawas sem a sua habil.ua.l. eoPl•:'Z " 
luddn t·cspostn . '. Jf11ffn IJ1m> ; 1n11-ifo 1F·ni. O nrorl1J1· r: t.•·1u H-
1J:'h 1u•nto1lo .) · 

O Sr. Maurício de Lacerda ( •) - SL' . PresidenLc ó beiu 
Yi1'in·I. p(•la ang-u~ti a <lo lcmpo, <JUl:! J)·ão pod•erei respondm· :'t 
1 1 :11·(1~ tm qu" o honrado l1•aâ~u· m~is exte:uso foi com rcl:..u::1 o 
J'll'llf•l'iMn1.•n l i~ au t•cquel'im<Hl f o rrue se disc·uLe. · . 

8<•r\·ii·-in1·-l1ei d,. outra np!JOl'f.unidad <-! pal'a rc~fuLat nl.
g·11mu1Sl . cin~ afffrinai.ivn.s de 8. ·Ex . 1\ completar· as· inffwma
etí .. s <J llt~ )ll'eSto :.'i Carr1a rn.. ('llJll :1 • .; t},lle ine frw pos::;ivel tr:n1n· 
<lll r·on!weíin<'l lln . 

.\~::;i ni. fllJl ' 1;11h]llt1dllü, iiw fica u SL'll p1·u nL111t: i:uuealo 1.·i:.· 
lal iH1 uu 1'1!t1ui.•rilnenl•1 t!c d!~\'olu1;.:io do pro.iceto. fJi.ln m:.inrla 
ttlH·i1· •: l't H.IHo~ ri:i1·n a rl'eor.H;iio dn lltd da Bel·g'ica :í s commi :-- 
s1:i•·H í :on)1:i 1 • 1f •lllt'~" pai·u .fixa 1· r•111 o 1111w1lu111. · <lesi:ia cle~pezu. 

Anti~~, 1•01·1··ni, é ' i.~nL 1 •:u· nn arn·<>c.- i::u;úo desse p15nt.o, (}U1}
ru t~í:i<:lnrn<.a't' n .\t1 ~!m ~(il.ll'•' 11tll i11d1lent11 q11<i r<"'·11l'.1 cl1" orctP-m 
muH1.1 J:THVP. 

o 81·. .\Iini::;t·ru do l~xlPl'iul', •:m 'llm 1·equei·inie~1to da 
inf(11•rn:11;.õe::-, cu.ia ap1n·ovuoão tinha sido á pl'ine-i1>io u.egad1i 
111'!0 noJJ1 ·c nevuLado Tr!11tfo 1· da m:a.ioriu, o qnal, d eooi:,i tfo 
alkgada a mü1ha qualid'àclt! de membro da Gommissão ac~ 
J,ogi~l<i <;iío Socinl , carecedor, 'port:vn.to, de informes relativc1g 

' ·' . ,· 

. ( .. ) Este dü=curso ~~o foi l'.~vi,sto P.elg 9rado.r .r'J 
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· ú confrrrne;ia rk \Ya;;hingfon. modifienll . o f:l'U yo(o ncnnsc
llwndri q1H· fo;;~,,. npprn,·:1ifo í'~M· ·m;N1 pNl ído. ri S1·. ;\lini;:h·n 
tio Ex!01·ior inl'ormou. lia clins, que no seu · .:\Jinislcrio não se 
1111con1.ravnm dn<mrn0n(os a ve~pc·ilo , ns qunr::; ilPYiam \'Ít' p0ln 
~I íni ::: l1'l·io <lo :\;1: icullt11•n. ·· 

:\:) lfli (],, I'<'SJjnn::;a])iJ iclncln dos 1'1ini:-;l1.'os. nrL . i 1 do dc-
e·r,"fo qw• n rc:;,·u fa, <liz: · 

<, nee·UF;flJ' n.:; JWOVÍ(Íl'nt~ iail do $f'U oJ'fkio. fftlr llle for01n 
l 'f•iJUnt·idn~ 1)01' p:n•le OU rior nu(orill'adr~ ]1Ub]iC'n. Oll d.ctcrmi
nn<.la.s r1r1r l0i. e nolad'n.nienlP as infor1rn-1tõf';;. c;.;r.lnl'i:ciménl.os, 
c· . ..;liihiei'in ele! pcc::t Ô'll doeumcml.os q1ic uma ou oul .ra Cnmnra 
dn f:nnç,·r0::.:.;o snlit·ilar, ~1iío J1:wündo segredo.)> 

E' um dos (~rinll .... ~ 1k . t'<'5J)on,;:;n.bili<l·rtdü dos .\1 in i;;Lros ele 
l·:s l nd f1. p1 .. ln .:pinl eslolt" cl íspo:;fo a dcnu ncial' o ~1'. Mi n isl t'O 
cln Exl.criot', sr eo11l.i-n1ia1.· n1'f::~n J.)ilfH'l'in. fJlH' pn::;~o tambflm 
:1 d<•nuncin1· :í ~.J0:::n. 

Pedi e n Cn 11:m•u np.p1~0Ynu o meu JW.dicfq. - a:; ne las, rc
,:; r.:lu11ú•·s. n•lnto1•iC1:-: !'· 1·'01w lu~Õ l'i' l'n l'c•1'r.nl1"s ú Cn.nfr'l't•nr..ia (}o 
T•:nii'n.lho. · < 

J/1 ~nli f' 1Jf 1:d qi.w n primi l í,·n iir1pu):-:;n l\1) 11onrnd11 lf!11âe:• 
(.);t llH\Íu1.·j;·, '.'11í l'll.'~::;:• tl t11:p1'0\0 ill.:ilo cio rNJUOl'Ínl(1 1)i O ••. 

O f~tt . C.\1.1.us.: 1\1~ C.\·!\1 r>ni-; - - ?\fío npni<H.111. E~clnr'\1~l f' .•~l~ · 
):ll!ll n. (•Jn annrlf'. ~ . 

O Sn. r .!.\t n!1.1 i:· rt1: L\f:EnOA - ..• mns. P.. Ji~x:. lt'·rnnndo 
<·1:i11lt•!eirni'•t1lü fl ~t n1:<ll 11· .i'dn d''' (n.wm prillín ,. cio r.ibi ' 1:: iv:) qu.~ 
f'.'"d ;wil idn <"lC1'r1·:u·r1. m0mlwn qll" s:nu ·rln . .C:nmmi"~r-10 }:spr.
r·;a1 do 'f;•:-1hrtll111. 8.' }'.x. ·nc· quil'!-'<'0\1 no dr.l't>rimN1l\1 li •) mc"-
1\l'I 'i'<l idn. 1111!'! ( • hn.i" da Cnmnrn. " 11;"1 0 )))('U. 

() !\l i nislrn dn Exl f'!'ior t'<·~ pond<"U q\10 )1fin ti11l1a c~~rs 
11n1wi:-;: "ng-orn nrpi! l"f:l;í cn1lra r·PSJ)O,;.:La do Sr. Mini~l1·11 con
l1'>11·in :'1 p?·imil i\'n. •·m qtll" p1·M~m:·:1 por1•íµir n ~11:t. r1r1f{t.?, <li- . 
'.l••!l• '.•.' qnn «t'c•nwll <" ns i n !'orina<;Üt"~ J)"d i<ln~ l)í>ln Cnma1·n». 

Orn. ~1·. .Prc·~id1,·ri 11!. n~ i 11 l'o t·mfü·~l<'f.: dfl\' inm ~N· n t•0Jn
l 111·i 11 do 1'<1 J'll'f'.;;"nla11ll' d11 n n, ·r1•no ;. n:'\ · :wln.::; n l'i'~oln<:õ 0-'1 
iln n.:::::.:r~n 1hl t'•n rnixl a. 111wr·n:!'in. p :1lr1rnal " adnüni~Ll'nfi,·n do 
\\'n:.:1Jiu•µ·l1Hl. Enl1·Planfn. q11" \'1'111 '! l'rn ·1·rlnl11rio rln R1•. 
C:i1·Ji 1..;; ~nmpnin . ;\lti ''-"l:í . 

l'1' t'f,n1nlnn \', F,x.: N1mf1 d1' Y<' Sl'l' l1·atniln n~-"" l\linisl1•1) 
1\.'· :r-:~ ':ulii. l'P , .. ,~111 in11n1· 1!(\1;.:n ::;:·atl11d':1, 11'<' .~f.:n pi lhr1·in <'Otr\ o 
f, :n 't :l i:H~Jll(I? 

' l'.1:1l1n .-iu r;f1n 1·n;,,~n d11 tli~rt' C'Jll" S\, l~:i.'. in,:ni'r<" nn rri-· 
\r,P <IP J'P."pn;1.'-nliili·d :1d<'. a1·l . 11 1 da l1•i rr'."PN' I i\'n . tl<'gn.·1Hi'fl, 
~i11H:µ:H1 t'l11 ..... . r"..:ln !'! n \'<'1·d:Hl1' - in1'1w111n1,1i f'~ no Pa1·lnml'.'nlr1: 
111·i111Pii•n mr:11i\1·d11, nn l.l'iz0.l' nnlel•inrm0nlP qun lloYi:\ o nr.
d.i1fo \'il• r1rln ~\ l i1:i,•. !N· i n dn. Af('1·if'111l'l'll'::l. qna.nrlo n.iin PO<Ji:11n 
11•nnzit.n>· p1w . nlti ~f'.1n0 lh:inl <":.; informn()õi·~: s<'gmHln. ~onr.-
1:Pµa1Hln 11 1·f·l•d•)1'i0· ·~l'Pltti l:'i':Hll'O, son0g::rnclo u~ :wl:''S .. :·n-
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·11•"'',.llo' 'l .. ·· J' - r • • ~ ll • .. "'.... t.' , :-, ,. l .. 1t'l:1..; 'Jit'(l:po~irtJi ... ~ acu1r~0 1a~.ws 

fiC'l<"t C1.111~1:-;·01e11.1 i:c. :.\·:.1~ ll°i111,:· 1,)·n . ,. '? 

O Sn. :'lll~Ll.o F11,\~1 .:u ~ O n·l<llln'i1) qtlr! lh'c.J a 111111f'a d•? 
f1.11·mula1.· ::uht'(' 1,1i-; l1«1Lwlllus iJa C1111J'r>1·1•1ii:ia d(• \\'n:';hi11!.!t111 i 
"!'oi (•Hh'l1 ;!1.11' p1~-;:walJ\J1.1·nl·~ a1l :-0:1·. P1:(~~illPnl1~ iln 1l1,ro11ldi;~;l ,~ 
t.'i pos:::ivd qrn • o ~1'. .\linb(ro d•J Exl1_·1·i11i· n:iu · knlia d t•ii1: 
l'üll fl ('c:i Ul<'l\l<.I, . 

o Stt. ;\1 . \1. ~l:tt:IO DE r ~.\Cf::m>. 1. - E:::t;\\'a pura l'(•e c•!Je l' tll \0 l 
a parle Ilestes: 
· . O S1t . .\!ELt.o l:'H.\ ;..; (:1.) .• - Ou Ln\ ei)U~a ,J,,,·o di z,_•1· au 11n-, 
J.1rc D1~putado: Jll ' lli;O {JUt) nlfo em 11 1J1: i~u1~uo uo~ tklt•c;ado:,.; 
tio lkas il aprP::;<.~ nlar ao Gu\'eL'l\O rdah.H' ii). 

O l:in. \l.-\t : n 11~11J oE LM:·1·:nu.\ - :\:ío enlt:o 11·· ~~ª [1t11·L1'. 
n<.>m (Jl1t.•1·0 indagai· .si era 1111 i1i!1) uhriguçJo dos no:::sn~ dd1·.: 
g-adu::; a \.l!Jl'l;•::1•n1.a1:ão . d o r!!lul.orio. .\t:l 1n !.umhen1 ljlll' nu•> 
era. ::ilandp o :'l:lin i~trn o q uo f. em: si 111.1 ,;;suc• o::; 1·t• lalo1•io:,: ~~
}.H.ill lanoamr.n lt~ enviados JH)!os dclcg'<ldu::;, 111tu1dr• (•::;se~ rt'la
lDrio::;, e si l1ríu <:is pudet· muutl<.H', 111uw.lu n:s adas, a;; t:ll:t-

. VL'lll~UI~ . .;; . 

.. !li.as, o <1pal'ln qw• 11.ão . (JLH.'l'c.1 p1~1\!l'1' ,; 1•:,;f,1•: 1•nl1·1•gv11: 
Jiessonlnwnto tltl Sl'. P1·üsidunto da .'Jf1.•p ubliea u t'<.1 lal:.1ri11 da 
l'Ol1fu1·enda de \\"asliin.r.;to11. e ac:erest:enta qu1• 0 po:;si w·i d111· 

. u Sr. '.\lini::,;ti·n das Helarü1;:.:; Exl1n·in.1·p:;; JJão lt'nlla <.:onl11~1'i -
.11wnlu do L'ÚSIJ~ Tnml.H: m i1d1 1J • .• :\fto adto pn::,;l'l\'1•!, ar~llu 
c(:l'lo 111 :..•:::mu! · 

O 81t . :\lrn.r.n l:'n.\?>:t:o -- Havia .du·\'ida snl11·1! a aul11rl 
ditde a quem i.'~::'t\~ uola':i dü\'(•::;sv111 ::;e1· 1JntL'l~µu"c:-:: , po1·q1.1" :::i 
o exp1~diellt1~ nJI:reu pdo 1\1 ini~lL·t·io da .\grieul l. urn. uilla vu;~ 
l/Ut' siJ tt·al.:n·a d1! i.tttt!sUiu rdútiYa ao l t'al.wll111. ai-; nn~sas et·c
d1_•neiacs não pmli:..u11 l 1.•r ::;ido 1·1.•l'erurnl:ida::; sirnio lt• •ln .\Jilli ::; -
f.ro do l~xlr.~1 · io1·. . 

.\.~SÍIJI, t• flfl'tHli ~1 1 1' !ll\li~ ('(ll'l 'Pd11 ch!l'!lll'<\I' :111 ~I ... 1't•1 •~Í
u1:1l L1: da · lkp11hlka tJtJ t•: u;io :-:nh1•ndo a tJuttl do::: :\lini~tro:-> 
de\'ia 1_.•11l1·1:i:;':ll' o t·l•lat~>t'iu p1.•1.lia lier.•111.:n para tl1.•po::dlul-o nu::; 
u!i.'iu~ d1• S. !'.:~. 

O ~11. ,\L\1:n11 :11.1 1n-: L .\1 :1ml1.\ ·.- -'•"w 1·~t1i1.1 t~ensm'nlttln o 
h111n·aúo U•·1n1tad~'· .. \1•e1~ito t~ i>l.ll\ •1:-.:.pliliui,:ãn: () ()\li! f'~l.ull 
di;-.endu 1\ <1111• dPpni~ d.- 1'11 1.1·1· ;.:·111· ,·~~~n 1'dato1•1n nu :--:1·. J11·e
:-;iden lt~ dn ll1•p11h1 ka 1'.• p(l~l-l i \'l'I qu.• li ~t'. ~I i ni::li'<.\ do .Ext.~-
1·io1· n:io t••nlrn 1 ido 1•1111 1!11•1:im1~1itu P di:::o us~irn 1.1orqtto nií :-> 
i-rnlJ01u11:i qUf.\ ~. li::-:. 1•lu;;i:t nu.tito no ltama1·:.ds n l'l•i;inH~I\ 
prt:i!iidi:·nc!ul. 111•!11 l'l11~l 11 B1.·. l·~1li!nt:in l'ei-;st'.>a !'":::111\·n co11.1 r1 · 

~l'. !lod t•1;;;0 Od tl\' 1 o l'Ct•(ns p1·uul;,11l lHS n dt•po 1s ('tHfll\1U n 11·1\, 
~i qLH~r. nu J\linbll'o. ou si . mio qrn.• L', ell c eontinúa na igno-
1·ancia - ,. ~. Ex .. o ~r. i\litii~lt·o diz que isso 1; do 1.·egl-
111~.n ... Ag-fn·n, SL'. Prrsidel.ll<!, · quundo V. E-,ç. SP ~w1itfr hti
mJlllado, e d1.•saeretlH::tdo, laml)'1~111 k tll e::; l.a o:qilieac.'.ío: ü do 
l' l•gimcu. · 

O que ~ mai:.-: ini.1)re:;.s:u1le, porém, :-:::t'. Pr•'Stdt•n lP, (.' o 
que iiúo ú do regimeu <: u1íl tn•ofcssor de dir('ito portar-se 
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r•ot• éf:ta ft)rfna cm matc1:ín de iuforni!\.t}Õ~s. sone~a.nãõ dei-· 
•·umcnt.os no Congr·0ss0 "' in1·c.reendo 110 art. ·,a da lei de re.
"' ,-,únSaJ)i licln<Jc. 

Convido r 1 ~1·. ,\I i u i;,.ft'<1 l!ni:; Hdac.:ties Ex~ei'io1·es a levar.· 
:· 1ais a ~·'.r·io a;; nus::-:a~ func tõt•s d1.• lcgi~ladore~. muito mais 
:1 ,;.~r i o do qur~ as suas de Secrel.ario de E sLado, ,sobr·etudo. 
1 ·1•:·q ne no dia em fJU1) i·euni u. o Corpo Di11lomaLien . .:lcpois 
u~! ra;i;er um. long:o discurso. declarou: «Sc:nhores, t t'.'<'11'1 crn 
i.n ün lHtl .arn ig·o, V(~Jho iwofcssor de di.1·eHo, quando liV•'rC'm 
qualquer chwidG, não rncam duvid a. con~uJl(•m-m •~. qn0. os 
(!:"(·Jal'CCN'e i». 

O ~n. IG'.\n.140~ n1~ C:\).'lPOs - Dcvr; ;;eL· boat.:1. 

. O Sn. ;\L\.tm 1c:io im LAc 1~11.D:\ - Sao ele~ Lal ordorn u::; ria -
Janas, que s<'í mesmo chamando de boatos ... E a ssim, Sr. 
Prcsid1~ntc, por cliante. 

O Hama.t'al.y est:t h.o.ie .cnl'iquccidl, ~0111 tanlos b(1aLus 
e o mo no ü~mpo elo Bnrüo do Ri o Branco 1~ra. ent'iq u ecida 
aqniella Casa . . 

Quero um Le111 irnrncnso ao peofessor <lo ·direito, mas au 
::'l li nü;tro não svi :,;i quero bem ou mal. ·Para mim, S. Ex. 
nno é carne nem peix~ dentro claquelle Ministér io . 

'J.'onho iwova do que ern as$umpto .· muito m::dfl se1·10 
~:~. bx.. nunca deu in.fot'nut~-Oes qu·e sntisfi;i;nsscm. Quanclo 
dá ·~ po1· esta fúrma . 

Agn1·a. S1·. Pl'esident ... rrn.~sanuo ao assumpLo das de::;
pczns son1 n. rc·«ep1;ão do lle i d.o:;_ BeI;;::ns. si ó 11ue S. ,l\füg-es
t.ade nao Yem l amb(\m pelo l\l 1msLerio da Agricullurn . .. 

. O Sn. CAn. r.o . l)i,; CAMPOS -- Vrm a 'eonvili\ <la Na~ãn 
Dn1::: i l<.d1·a. fc\i to por intermeclio do Go,·ci.·no. 

O 81:. :\L,1.unic10 rm L .\.C1mDA - - l\la:::. eomo u;:; convcuc;iH~,; 
iu lPr1l:'l( .. i1.1na1's dn L1·abnlho j::í. podem vir pelo ?\l inisterio dn. 
:\gricult111'a, t'• p ossi\'P I tJUC n Hei yenlrn Lnmbcm por ellc. 
11ma \'l'X q1111 \·nn !ralar. com,-, 1.Hssc n n ohrfl .J)ppn ta<lo, d o 
i!l'll1Ígl1!H)IÍO O Ollll'11~ i Ull~l'üSSl1 ~ !11'1\J]ieO~ . . 

g pn~::;i ,.,.1, puis. que· n ~1'. Miui:41•u du I:';xLL•J·im· venlla 
n oliZl'l' qnt• f1 vi~iln tln l\l' i do~ B<'l:;as. nf1n t.c•m 11ada com 
11 :\li11i f' f<•ri1) do J•:xt"i·iur, ma:-: c·n1n o <ln A1-'l·icu lt,u1·n. ou como 
11 11<1111·1! V1"p11t.adn diss1\ q111• 1 .. rnn~ 1111 lrntar 1l1• 1H'Í.1 \'id•'ncias 
rl1• nrd0n1 p11lllil\U JHll'a ;;:u:untia dP R. 1\.1.,, !ah'P:t. vN1ha111 a 
tli·1.pr• qr11 1 11 as~1nnpln 1i 1~om · n Chl'1'1• d1• Polirdn .. . 

(1 Su. 1 :,\JU.ü8 1m CA:i\lPO~ - ... Foi ri•~<lidn a abi·1·fta·n •le 
1·1· .. di l;1~ Jl (~ lo~ ro~1)ectivos 1\fi n i~IN·ios • 

. o 811. i\(AGJHUlt) DE LACEl\D.\ - Assig11alan1. ou q ue o h.ou-
1·ado Ü!1puf.ado havia foit.o nrna considernt::ão relativa ao mcn 
1·0~11.11~l'inw11l1), dizendo, em n,parLe, que seria l'idi culo fixar a 
rdl'.ti clos:-:ns clespezas, parocondo a .S, E x .. qua os gastos não 
~<'rntn1 tiío gmnd~s p1wa a economia brnsil('ira, que anuinas- · 
scrn o Thesouro •. · 
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: ?.- D Sn.. CAr.r.r1s Dt G,\::...n~o~ -· .. (hli: :11·1•uinrlss.::m, nií t• .: ,·p~ ·...: 
àff ectassem •. 
· O Sn. )l:.1·; : 11 :i•• 1:1·: l..\1'EHI•.\ . .. \1,11·1·,.:,•n1 .. ; o 111 ,11.1 l'•' l[ t i•' -· 
i·imento. con1u u.rna ('1)11,.:a IK:ual. (·11mmu1n. l'cg·iml'u f.al. f·o n..::t j •• 
l t.1~ional. Llü l'(·:;;in1<m . n 1mo diz o Sr. :\linist.1·i'• do .E:d·1,ri111· . · 

Si a Camani tJdxn d~ fixtH' o <1uantt1:n1, pal':\ a i·eeP1u; :'1 •1 

rle.i'1.cs on de outl'os qu::iesqui:Jt' t•Bt.rangeiros. eomo de 1' [ ~: 1 1 · 
de:::pí•;i;as de qua1Lruer r.n1t.ra n:üurezn. falia :iii :::(•li dl~\'tll' 
eo11 ;; f!t uc· inn a l. S i f ixar tn,0;; di :::p0n.d io:::. ,·, 1• íd le1dn. -- é dn. 
Jr ll1·;1 d:i Cunsf iliiie:ín. ,: do t'='Pi l·ilu do 1 ··~~Íl!\1'1 t. .t·:n lii···. l'i
d i r:·nla 1'! n. C(1n . .,:litui c.;tio. 0 o r1•i;;-ime.n. ,; 11 p:11·larn1:1JLL• . 

· i\gol'a, dl1,m:-:::e qu•· ,.,,. n ão púd•: fixal'. n;i •1 e~ LanLu assim. 
Si ha iJpspezns. con10, por ~'X:emplu, <"\.$ dn. Yin;;em elo nayi 1.:i, 
(fl1 C si:\ nfí 1.1 J.)Odorn de anf .. erni'í.o ('>l'(:ar . . depen.dondo. ('<11w.1 d~pen
dP.ni. ela comHiva mais ou menos numerosa; si lrn dcsr,ezasi do 
1•olieia. ;;cc l'~tn, parn irripodir que as Laes bomln1s L'XPl1.1ôam 11 
a t.titlinrn t1::: reis d~L B clgica, · ~í!rvico c.01n o qnal m ui ta g'(•tltf? 
porl1'1':í f'ó n1pra1· .atg·llns lceno~ d t• ove1·- aU . .. 

O S.n . Alli\JA.1\0o lh:n r.A;\C.'\(ltJl --- V. Ex. 1.·~l:'t ::<c' ndo i n
.i n~l.o. O chore ele Polic•ia .:í um fl1JJCciClnario mu ito lrnni·ndo . 

O S11. l\Lrn1ur.r11 ü1~ LAc 1::nn:\. ...-...:.. EnUío. o ~t· .. \u1·clinu não 
fn i. roi·q1.H~ nn ;:;1.in admjnist.raçil r:1 SP. deu isso. 

O S.n . ."HC\-f ·\N Dn B tiul.AMAQü l - Posso gan1 11 t.fr q n c '> 
1·l11.'l'P de' Poli•~in, (í. inca11ar: de dnr üs Yf!t•bns <til" lh·~ :::iin 1:on
J'iada::; düsLin1l diú•rso do lüR'Ol. · 

O Sn ~ ~L\trílICJo m;: LACl!:RDA -- Nem por i:::so c11•\· 1>m1)~ pt1r 
ua Vflrba ::;eerolEt l.udo rrnanlo Jtn no 'J:'hnsom•o. <lil:enr.J 1 )-1·(~füi:.\ 
1l0 1:.30 111Tl contos, vorha s1~cr0ta-·J :!O mil conto::: ... o Gov.-n·no 
n :in p<'ide empregn.1· ~ocln · n 1'1~ceíla na , ·r·r·hn. $N'J'f'f:l. l'l!f r 1)~rai1 -
t.lo- n ao chefe de Policia . 
, O. S:.1~. 1~11~f .. \i'\J)0 Ht.trH"A"'-U()l.' I -··- Pndi :t V. I•::\. cp1I.' 11iio 

J ,·, s~<' rn,111:.-:r.o. 
O ~n. ) L\Cl'!lf:l o · 1m L\Ct::llU.\ - · E s lou fa!lnudo 1•11'1 f .h1·~P.: 

1.1 .~ I 11t1 · rl 1~ :.11~ 1· út•do r om o :;: nn /.(~(.'. (1dr•nles, ,. 1i1osf.rnndn IJ ll n pó(lc 
lln \'C'l' n. e<\1tii0q11(•nein. . • · 

?lia:'. dizia 1.•11 . n ão l 1n. 11 1111 j\·o p:lt'H qlle ,.;1.• 1ni 11 l i 111i f. 1.· i\ 
.·1" .:;pc~;r.a. l)i'ío · ~tJ ao (;o\'1.•r1111 1.1 m·1~dil1 .) inu·a 11s tfp)<lpe:rn:-; 1n·1)
\"c'l\'Pi::;. 1fo pn~~h·el 111·c.:nm.-•11li"1: n Go\'úrno us.ii da nul 1. •1·i~a1;.:iu, 
,.., umn. \ :<h: excl!dicltt n. iinpnrlan1dn. porte Hn Coni.;1·c1 ~:;c:1 11111 ra'l'
ditn c~Ll':w1 ·<linnrio . 
· I si'o, 8 1•. I •r es.idrmf.c•. 11fí11 r16de - · ao c 0nt.t•11ri., · do qun 
di sse o Sr. Dopnl.aclo Pa.uln cl1.~ Frontiu. que, i;í HH'- n:io ongaun 
Joi QtH'm d ou o upnt:!.e. - nüo p6d1~ ff1elimh·a.r M ,.,,ii.; .da .Bel 
gica. D.iscut.imos · :t~ de.spczas dt• todos os nosso;; homcn~ d<~ 
Governo ; discutiamos a propt•ia lisLu civil, na monarc;hht . . . 

o St1 . CARt.OS DB CAMPOS -- Ha Ca80S em que não . se 
dis1mte.m ns (Jespe7.ns. 
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(J Brt .. !IL\t:n1c10 lfü L.\CELUL\ ~ P1·01.:.1~der Ja mcBiu<~ ma-
111:i ra, agor n, .: daL' k :.-:tr::rnu11l10 1k 1.1ui~ · n<.1f:rn democracia é unm 
LJ,··nwcracia. liu1pa . · 

(J 81t. C.\ltLO ~ JJE C.L\iPu ~ -- !'a 1«1 a i·ut:l~J>t:Ü•) du · r e i 
11. 1;nrJ1i,: tatt il)1:m uflu ,, ,~ ha \'iu fixado. E' urn l)ret:e denlc. 

(l ~1 :. :\l.~c1:1c:o DE L.\1~1mu.\ -- .\:i .) p<'.•ílc p n•valcce.r. ?\a-
1JtW! li~ u~m po, l1 ;l\'ÍU u B::trifo du HifJ H~«HH.:O, n quelll nada !:;(! 

w: 1;:<1\·a d1.1 . que p t~di.s~t· . A;,;1n·a, si Y. E x . <1uize1· eu111iJa1·n1· IJ 
!".)r. Aze\'Cdo I\hll'(JUes a u Barão, 1im \ ' l'z d1~ lli;.-;eL· «clinlwi1·v 
J1 a.ja», ·du\·e cxdn11i:1 1· «\'i11len~ l1aja», . porque a diffeecn<:a 1\ 
1·1.• a llli1.'1J li.-, d(•:ssa 01· i.l1.11n, 1~ 1tlrc o Yulut· i:lo'; dou.:: hon1i:11:::. 

O 811. G.\ lU,IJS 01~ C.\""1Pn::; - Uma t'me111!u da Co1nmi5São 
co;;·i l a jo'~ d1~ aul<.1l'i'l.~u·, :;epm·uda111onl1', 1~úda milib;l(~l'io a l'a-
:.rn1· a,; lft•i:11t!7.Uii l{Ul', ll •J JllOlll!H) l U, lllti i;ompnLÜ'i..'JlL • 

() Si: . !\l.\u 1:1 c·10 irn L A1:1·:HrJA ~- ~i ba diffieul uacl t~ 1.•m en
e1.1111.1 ·ur oul1·0 Bal'ão do Rio Ura.nco, iiua;:;irw, V. J~x. quacs 
~t·1·üu imra Nleontl'at· mui6 sei.~ ! . · 

1 )jz Y. J•;x. (JLH' 1c'lbldlJUe a {](.':,:peza pe lo::; Hrii.d~ l t· u:=; ; 
lll<I,; }it;1·0uut1J: tJUC despeza ·'? .. 

O ~H . C,\1ü.u::; u 1~ C.\.\lPO!:í ··- A tJtH) conespon<.le a cuda 
mii:i~l.el'io. \'. :Ex. ge e~quece <lc qu•; ha unidade de Go
\u1·rw, u ·p rngl'am ma vn·~ :=:01· urn ::ti. 

O S1~ . ;\IAt'J\I Gto úE L.\CJ·:nD.\ -· ;::d i11.w hn tlllidadc: tlc 
Uu\·1~nw .. 

o Sa. 1.:1\Hl.1 :i:; JJE G.\:'>lJ.>us ·- l:~ ' !J,) r1!girn1;n, u:-;.s im d 1.i \'C 
::iOl'' ·; ,J 

u ~H . • \L\l;ltl{;!<j JJJ:; L.(1~EHU .\ -- ~~~ tü \' . .1:;x. 1;'1n1lJL'1l\. . • 

. O ~H . (.;,\1u.o ::: 111~ C.\~.wu~ - euru u tJ i rrcr en\;<l que cu 
J i;::o ü :;:1.•l'i 1.1 . 

U ::-!n. ;'L\L'Ht1 ; 11J J>E LACl~lU>A -- E cu Larnl.Jcm. Só u ~H-
1ii:-::l ru 1; lJl.1 1) não l f.'\':t l ::: l.1.1 a ::ed o . .. 

:-::1" J>1·1:;o;id n11l1}. t• qu1.• :::l! ql1! ub1.· ir '~ um 1!1·t•dilo em 
uin·no, pa1'a cario. um dos mini:;tc!rius. V1\ju a Ca1rnu·a :-:i •í 
p ~.- .~~i n•J e1mipl'i1· o seu t.lu,·01· de fL~ar •1 c!e~p eza, quando 
ulJ1'e ú111 t:il'L'fio um 1!t'ed ilo lKH'a 1:ada mi11hl1.• rin ! 

Suo imporl.a que ::;n t1 ·n.Lo de.· uni 1:!.•l IJ1•1 ·1i<.• ; niiu i11da[;o a 
qU•\ <: l'CU! e augu~la · l'am i lhl ~~ :in l'l'1'1 ~ 1 · 1• U pl'u.il'dl.I; Jli\11 if i~-
1• 111.u 1' Í o r ei, o ] ltll)fl , o u lJUl'lll IJUl.'L' HIJ(; . .,:l'ja. JlWl'l'I~(' Oll 
l lfi11 Lac ~;; Jw1H<.'1tt1;.;c11 :; . l·;nlem1o qUl', u es(Je qu1~ ó uma \'i:o::il.a. 
11Jt'11•u1 rmle f1~ila c!m \'il'Luclü de eonvilP, J.'1'1 .·1.• ha- ~<' co11 d i;.:na-
1 n1~n te. (1 qur.! di :;cuto é quu o C 1.H1gr1's~u t!ãu p1h!I.', j u~ turnen lo 
p :ll'a ho1111!nag1!a1· u m !'!! i eoni:t.ilucio c1al, :l'alta1· ans ~c uB d1•
,.,'l ' 1~::: .1•nthil il.tH:ioll<l('~ . abl'i ndo um 1·r1•rlitu q u 1\ ti vi i::ivcln1cnl1 ~ 
um e t'it1H~ e incori·ciido uu rc!~ponr:ial)i! i llndn dn dar uo Pode 1.· · 

l·:~1'u.1 li \'n uma a uto1· i;.~n~ãu ~om limil ,:::: . Boniln homenngc•ni ! 
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BESSÃO E~I 25 DB JUNHO nz 19!W 

O rei c.11ega a i..:ma tel'ra culta, onde as academias de di
r0ito teem forirncico dezenas de ,ju1·isc0Dsultos, e o primcil·a 
1.•:.-;empl~ que lhe cl;1mos ó e8sc: o Congresso, eornpostQ, '!tn 
~un. maioria do homens l'ol'mn.dos na $CHmcia do cl ireít o-. l'O-

. meça. por o.l::l"ir um credito em cifrão. lE"B'O. cm um r·e~irn1••1 
rrpublicano; de publicidade 1 
· Nfio ha, pois. motivo para rnelindl.'L s. . 
. :-mo .queL'O, porém, stir mais i·éalisl.;.l 1.io que o rt~i -- pal'il 
u:;ar de uma . phraso adequada - o voe is~o vou i•clirar u 
rrn::u l'equet·imento. ?\ão desejo insisli1· r,elle, · mn.s a.penas de
!endel-o dn p i.'icha d0 ridiculn ou de pos~ivclmcntc melinclrnt· 
o~ soberanos t!strungeiros. . . 

Assim, i•elil'o o mou rcqu1n'ilnentp ... 
O Sr;.. CAllr.os DE C;t!\tPos - Muito bem. 
o Sn . MAVRJL!IO DE LACERDA - .. . e hel de (1$timar que 

~g. MM., u.0 saltarem no B1~s.1:iíl, encontrem, nos discursos ·da 
C~nHn'a dos D~puLados. dos representantes àu, Nação, n. ex
plicação de como, no Brasil, a Cumara republieana so pr~) -
1i::n'óu pal'!l. teccber os r eis da Bclgíc~. como não se pt•epa
i·arü1 a Monarehia, deixando de cumpri.r o seu dever consti
l ucional. 

Si é esse o nosso devei' const.itucionnl, começamos n1uito 
b1:m, Vamos vt\r como isso acaba. (MuUo bem; mu.ito bem.) 

O Sr. Presidente ~ Fica adiada a discussão do requeri-
11teutd do 81·. l\lauricio de Lacerda. · 

l~stá finda. :i hora destinada ao ~xpcd ieul.e . 

O Sr. Francis~() Valladares (1iela 01·dem) . - Sr. Presi
dcnto, tendo chegado hontcm t.ar llc á Camarn, depois de en
l'Orrn<.la a ~c~ão, não puclC', como clesnjo.va, pela epbemeride 
de.• Campo O.:;orio. prestar á · j:!'l'aIH.lo victima da luta civil que 
ensanguentou o nlvoresecr do l'<'g·imcn a homenagem a qu.e 
L1.'m in1~onl.estnvcl clil'C'ito . 

.Gm Campo ÚSlH'iO (!llCl.·l't'OU-Sl.' .unrn. uai> rn~is brilhan~. 
11m:i rlus mnb ut.eiq r.!:UTl•l1' t\'-' da nn::-:sa. 1\fa'rinhn. do Guerra; alli 
se expiou dul'amente, rw.-;sa lonl:ia can·ofra. sem falha, o pri~ 
nwil'O uNwio ela d i~c iplina n <l:í legalidade, não t.alvez um erro 
da vontade do um gnuHI~ espirilo. mas o üITO fatal o. que os 
ocout.ec.imentos o eoadu:út·:un. na. ;;olida.rieclade {t sua classe -
t't'l'O 1p.1c foi !.tio tragicnnwnto i·nsgulado pela morte . 

liJ' 1.widc•ni,c. RL·. Pt•esi(ü1ul1~. q11P 1''lnl'•J nomeado lii glo
dosa, n ~cm1Jrl~ quc1·ida fi:,;·m·a llo u.lmiranlo Saldanha da 
c»ama, parn a::;,.,;oeial'-mc~ :i. ,juHl.:i. :'t piedo!:ia. homenagem que 
aindo. lionllm1 llie t·enclou a M:winlla nacional, 'em úm preito 
commovento. t(llC', ha vinLc e (Juatro annos, P<Wiodicamente se 
l'1movu, dizendu úo morto o dos sentimentos que o cultuam 
mais e melhor do que o podel'i a. fa;r.ct· n m iuha palavra. 

Que um momento. senhOL'Ci>, a Gamtu·a r"p 1. 1i> H1·,·,p·• , ... , .;, · 
~onha em seus t.rabalho~. oon!!entindowmo que l'ememore Ofl 

O.- Vol. 11 4l 
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lances lH'incipa0s dü.SLa alla e nobro vi.d:.i de Lrabuli1os o scr-
v1 r:os. · 

. Luiz Philippe de Snldanlta ua Gmna, i'illw de D . .José du 
~iJdani.rn da 0arnrL e uu .u. i\lana Gai·uiina Ba1Tu::;o t.lc. bul
cluuhu., rn::isceu na. ciclado de Campos (l.;;;Lac:u uu llil.J) a 7 de 
obril de it!l.1.ô. 

Tendo esLudado com uisUw;1,1ão o~• u:c:;; primcL.·us a.nno.,; 
do Collegio Pedi·o H, matriculou-i:le né1 J~sculn Je lvlu.rinha em 
1861 e foi· gua1'da-rnal'inL1u. por decreto ue ~G <.le novembro. 
ae 1863, após brilhante tirocínio escolar. .:;enuo classificado 
no n. 1 tic sua. turma. 

Depois de :l'eita a viagem de imlr·tu::çãu u~ (;Ot'VeLa Ba
h'iana, seguiu em 18tilt pu.I'a 1\i.ontev1uúo e u1::;Lrnguiu-se logo 
no ataque de J:>aysnndú. l!:m princípio uu Wui (jnegou á. es
quad!'a de operações no Par·uguay e 1J111bal't;Ou, primeiro no 
encouraçado iliar·iz e JJarroa e depois no 1muouruuado fü·asil, 
a CUJO bonlo forcou O pa.sso de Gurnpuili. Teve parte bl'i-
1[1ante nos combates uo Ghaco, na passagem ele Angustura e do 
'.iimbó. ., .:L~i 

Voltando pm·a o ltio df: J'aneil'O em i8ü!'.l, .roi i:JOmeado em 
1870 instructor dos guardas-marinha e parn isso embarcou 
na col'veta _l\'ithe1'0y; em 1871 foi-ltie c.:ouúuda i<;ual eommhs
süo irn corveta Bahiana. 

Commandou successivamente o vapor- lpiranga, a canho
neira Araguw·y, a corveta Pm·nah·ubu, .. a corveta Guarza
{;ar<t, o cruzador Almüvmte Bu.rroso o o 0ou1·acado B:iachuelo . 
.L.-oi depois commandauLe do Corpo de l\larinhefros Nacionaes, 
u por ultimo director da lDscola Naval. 

Segundo Leucntc a ~2 de dezembru de 18ô5, priurnil'o 
tencnl,C U. ::\1 ue janCÜ'O de 1867, oapitüo-(.f'UOll i.C. a J de Uü
Y.Cll1bl'O <lo 1&'60, capitão de fragata a ~ de dezemb1·0 uo i87~. 
t'aJJilào de mar e guena a .85 de maio de 1889, contra-almi
rante u. H de noverntl'o de 18Ul, nesse posto o colheu a 
rnor·te. 

Em 1873, Joi membro da commissão brasilefra no. .lflx
pusicão lnLernacional do V ienna cl'Austl'ia; em 187·1, membro 
tlu eomrnissão incumbidu. do csLudar os mell1oramentos dos 
nussos porLos; orn Hl7ü, mem.bro da commissão que repre
sentou o Brasil na Exposi1:ão Inten.;.icional de Philaüclphin; 
do 1878 a. 1870, Júi diroctor rJa J3ibliol.hecu. de Marinha; um 
1S'79, secl'eLario da missiio espc.cinl á China; em 1882, con
tlnzi u u. P unL:L Arenas a commi.ssão Crnls, que foi observar 
n. passa.sem de v eu us; uo mesmo armo, membl'o cffec Li vo Cio 
Gouselho Naval; de '188D a :l8Dü, tlelni;;·auo brasileiro no Con
e;Tf)Sso lnternacional de \VashingLon, onde trabalhou ao lado 
tio illusLrc consdhcir·o Ln.faycLlo. 

l!~m l 80J, pt·csídln ;"i commissüo cio dcl'esll. <la n0ssa costa. 
8ão de sua lavra imporLnntes relalorios clns c.cmmissões 

de• q uc foi incumbido e rJuas cartas mílilares na camila.nhll 
elo .Pn.rnguay . 
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Em l 11ri:::os ü ·iH·ns ~\!ti lr·m :i C:m1arn n vii.la do a l mirn1 1 ! ·~ 
5::;dda11hn dn: Un1m\. 

:.\ã1) i:~ min!1:t i1iln1.1:;f,·1 . . ~ r'1li1u 1·1~~. i·clali;li· i.·pmcn101·a11d 11 , . 
11·cr.1r<!a11do o ~ i.l'i ,.;1 1"~ I' duln1·0:-: 1.1 .~ 1~pi:;odios que cnsanguei: 
l.<'tl'am a l:qlublii:n "'tn ~' ''":; rH·irnci1: os :rnnos . O tempo pasf:\('\U 
ror· 1 odas cs;.; a~ l 1·isl<'7.a.s: e.~ lú o üu elevem eslat; esquecidos M 
l1111·1·1)1·i:s da Iutn rl\' il cm que u t•e:;imcn c;e fortaleceu r• 
(;O!l::;0Ji1fo11 ao cltoquc da~ a1·mas fl'~üricidas. recr.bcndo ar:: in
sLil.u içües t1~1:-;~L·ntr.::> u ~eu bapL ismo, LalV•:z neccssari o. (J r. 
~ürii;wc bras il e iro, de l:u.l•1 ;1. lad1i \'alcu leirwule derramado· por 
uni iden.l. M•~a pt'Oposi i u 11ão é Jazct'-mc 1J h istoriador im
prudonlo ou i11op1101:f,unn de clolorosos episodios que enlu
taram a Na<.:ão: s im . sunhores, ap enas, dctur -me um inst:rntu 
0 pedi l' fi 1·1qn·0sc11 la(;:"i0 nadonri l que m e acompanhe nesse 
r.t•eito . .. 

o Sn. PJWl10 CoRRl::.·\ - De justi~.a. 

0 Sr~. FHANCISCO VALJ.,.-\DARES - ... de ,justica ao g1•ancle 
madnheiro. 

Rec.:ot'domn~ . srn!rn1·r.s, 1~om $ympaLl1 ia e saud&de; pro
mmeiemos com re.~peíto u nome do ~uldanha. da Gama. Si a 
)Hn lwm cm - pot· suas qualíuadcs e servi~~os , pelo seu valo1.· 
C\ p 1·r.~desLina1:iio ela sua vid<t, em um duelo momenLo é dado 
t·r1H·esenl.at'. ~>·nt.l1d iza1· um pt'IVíl, nrn paiz. uma corporac:ão , 
1.11na elassB - - Ll :tlm irn1it.e ~alda!llia da Gama. i'oi e:,:sr~ 
L:i·po t·t1.r11·e$1_qifa1.i\·u. Nt<:a1·not1 f1. Murinha cln Brasil nas !õUa!O 
vfrl.ud1)S o aspi1·a1:,:ios. n :'l. eon.slnrw ia do scn espiri to d0 dis-. 
ldJ1li11a, d.e legali durtc e d e ordc•m , cl11 que um m omento, L.1n
g-ido pm· dt'cumstanei:.i~ 1~:xt'..'.eµcio naes. se afastou, para tão 
Llm·amente expiaJ .-o. 

E - si - - com as imrim·fBi<;uos rataes da natu1·ezn. c:oll-
1.i.n;;cn l.c · --- um . l 1om~rn se póde <:onsider~\r perfeil.o, esse 
foi o almi 1·:rnLe :-:=uldanlrn. da Gama, so ldado e <.mvalheiro. <lc
.,;cendeute d<' urna gr:n1de. línha, qtw conLinuou e~ H11.1st1·011 
as Li·adicõcs ,. virlwlr~s ela ,.;ua 1·a~;u. ehefc que so fazia :rniado 
1.\ olbededdo 1.• e1.im n qual SOl'vir era querei-o. 

J~voq\wmo:-;. S1•. l' t'•Jsitlünl.1\ <: sl n. g·1·a.ndc figura, tito p!'e-
11ml,111•a1twnl.e a1·1·1_•'1a t:1da no g1"u scenu1·io ele glorias; 1·i:·cC!l'
da11do, <:.orno ell 1; p1·o p riu no l-4.1 dis~c. que c~llc ofl'N'e1·p11 ..:a 
sua vida 1m1 l1n]11 r: nu~f.11 da Pal.t·ia ,}.) 

Dimin11idns .• :1t•sap11arl.!1'. ida :-: ª" p:dxõos, volvnmus n v ista 
1 •an1. 1.i Jl:ll':::adn " pense mos n esl <' c1't1l'nto, escusnclo !c\111·.i·i fidn 
tl1~ u111a lão hella e /.!t":rnclc vida. · 

Appl :rnad11 o fut·o1· das discurdi u.s, oxtinoto o ge1•mcn das 
{livisl.íes 1~ dos od-ios ···-- que a Prnvidencia que nos ill u mina 
ú i1os guia desvie para sempr e ele nós esse sopro inl'e1•nai de 
fratr icídio que desencadeia enLre os povos as guerras e lutas 
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c1\·1s, ai..irando irrnITo1:i c.onlt'a imi:"ios ! E o Brasil, g1'ancte por 
.·"li~ in0onla\·ei~ recu1·sos, rior snn~ infinitas possibilidades, 
r:iaior pc.la uniao indi f.: sc:dU\'l.'l (! 1• · seus filhcs. crl'f:ceudo 1; 
.i ;;uct.ifkando ün paz. na fl<lz l'•'a l izn ndo .~rus dP~ Linos ! t.llHit1) 
~11·m : m11íto bem._'. · 

O Sr. Presidente - Vne·-S(~ passar ü ordem do dia. 
:)Ja.11sa. :· 

Com pa1't•e1;ru nu.Lis o~ SL·.s. F t!lix Pa1..' l1 (:lC·ü, E.plly g~rüo d(: 
;--;allú . .;. Auk>tlio :\0guei1•a, · Sou:ta ü1sL1·0, Dion:ysio Bentos. 
Hcnf..o ;;\lfrauda. Peaclo Lopes, Cunlta Machado, .Pil'rs ncõello, 
João Cabral. Th1)maz Accioly. Thomaz Gavalcan(i. ;1osé Au~ 
;;uslo, G1)rvasio Fiornvant.P. Arnaldo Bastos. Alex'ttndrino da 
Hoeha. ~aLalicjo l~amboim, Alih~cto de Maya .. i'rfondonça ;\far
!)ns, ~'ellrn I, .. a~o. João Mangabeira, Seabil'~t Fil~10, ?\luniz . S9-
L!l'é, Sa.lles i~ it.no. Azevedo Sod1·é, '.\laccclo l:;oares; l\lauoi;,l 
!\eis, Hamiro Braga, Herculano Cesar, Silveira Bruni, :G"ome-s 
Limu, Josiiio cfo At'aujo, Camillo .P1'ates, ·:\lcllo I•'ranco, ~\1-
bC'r to SarnwnLo. Banos PenLeado. Veiga ~!iranda. Rodi·igues 
Alves Fill10, ~hmoel Villaboim. Arnofpho Azevedo, Pereira. 
c_Je Oliveira. Celso Hayma, João ~implicio. Carlos Penafiel. 
Aug·ust.o Pestana , Marga! . de Escobar e ·CarloH ~taximi
l in110 (:li; . 

Deixam dé compari:ccl' oi:; Srs. ArLhur Collares .Moreim, 
,\nürad0 Be'.lerra, Montoiro de Somm. Abel Chermont, Justi
niano de Serpa, Chermon(. ele ·Miranda, Luiz Domingues, Jose 
Barreto, Herrnino Barroi:o. Moreira da Rocha, Ildefonso Al
bano,· Alberto l\ial'ilnhão, · Ai'fonso Bar[lta, Solon de Lucena, 
João Elysio, Baltl i~\zar Pereira, AnLonio Vicente, Eduardo 
Tavnres, Corl'eia elo .HriLto. PcrC\irn. -Oe Lyra, Estacio Coimbra, 
,Julio (10. l\follo. }figuel Palmeira, Lauro Villas Boas, Pires 
de Ca1'valho. Cnst.ro R.~)ello, Marío He1•mos. Ul.>aldino de 
Assis, .Pachcc~· !llendcs. Arlindo Fragoso, Alfredo H.uy, Arlindo 
Leone, Torquat.o ~foreira. Ubaldo Ramalhete, Antonio Aguirre, 
OctaYio da Rocha Miranda, .Azurl~m Fm•Lado. Nic:uior Nasci
mento. A1•isti<les Caire. Mendes Tavares, Vicente Pirag-ibe, 
);orival do Freitas. Jos1:\ 'l'olentino, .João Guimarães. Themis
t.ocles ele Almeida; ·Buurquc d" 'Nazarcth, i..,rancisco Marcondes, 
Haul F0rnnndes, !\fal'io lk Pn.ulu, Teixeira Brandao, José Alves, 
Joi;1! Gonçalves, A.Jbm·tino Druromou<J.. Ribeiro Junqueira, 
Antonio Carlos, Scnna Figueiredo. Landulpho de M.<.1.g-alhães, 
%ot·oast1•0 Alvarcmga, Ant<'ro BoLelho. Lamouniat' Godofre<io, 
Fausto Forraz, Raul t-:ú. 'Valdomiro ele . Magalhães, Vaz <fo 
.\folio, Hono1•1.ito AIYP!'.i. l\aul Cal'doso, Salle!l .Junior, C:u·Ios 
varcia, Cl'sar Ve.l'gueiro. P1·udenf,e. de>. Mornei; .Filho, Eloy 
Clrnve!,I, Palmeim nipp~r. João de Faria, Sampaio Vidal, 
Hamos <..:aiatlo. Tullo Jayrn0, Sevc.•riano l\lueques, Costa Mal'
ques, Otloni !\tac-iel, Luii Xavíe1-, Luiz Bnrtholomeu, A:Od<)n 
:Baptista, Alvaro Baplista, Gomeroindo Ribas, :Evaristo Ama
ral, Aloides Mnya, Nabuco de Gouvêa e>. Flores dn Cunha (88) . 



Câ'nara dos Oepltados - lmi:resso em 22/00/2015 15:03- Página 38 de 43 

ORDEM DO DIA . 

O Sr . P1·esidente - A list.a da porta accusa r. pt·e.et1n~.a 
d<: 122 Srs. DeputadoB. 

· Vae-se :proceder á votação das matarias que se acham 
sobl'O a mesa e das constantes du ordem do dia. 
. Peço aos nobres Deputados que o~upem as sua.s ca-
deiras. (Pausa.) · 

Vae ser .iulgndo obj'-'Cf.o d t~ deHber.ação um projecto . 
E' lido, julgado objecto de delibe-1·aoão e enviE\do i Com- · 

mís~ão <le Finança!'- o ~eguint e . 

PROJEGTO 

N. 75 - 1920 

Ccn1.:ad~~ JJC1) .~ tr,o 1i. dtti.•a f: {ilhn.~ rfo Dr. Astolpho D·ah·11, 

.Ar•t.igo unico. E' concedida ci viuva e filhos menores cio 
ex-Deputado federal Dr . Astolpho Dutra a. pensão e.nnual <1e 
seis conlo!:- clt~ réis: revogadas as clisposições em contrario . 

;:;ala das sessões, ~3 de junho de 1920. - Octavío Rocha.. 
- Costa Reao. -- Mendonça Martirts. - F eli..-r: Pacheco. 

O Sr. Presidente - Passa-se ás vot.a~ões constantes da 
ot•dem do dia. 

Votaoão <lD projecto n. 31, de 1920, abrindo os creditos 
necessarios para o t.ransporte, rccepcão e hospads.g'em do Rei 
ela B olgica e etc sua real familia (com emenda), precedendo a 
votacão elo t•equedmenio do Sr. Mauricio de Ln cerda (·3ª dis:.. 
C\lSBãO) . 

o Sr. Presid-ente - A o~t.e projec~ foi offerooido o se
guinte 

Heqw~it'tJ Lll W. sem p1'l•juizo da discussão, o ptujccto nu
mero 31. do Hl~O. Yolt.e á Commissão dn Finnnr,.a~. 1)ara li
mitar o maximo do r.redito aberto. 

Saln do~ :-:<'~:;/1""· '::í rlt~ .innhn ri" 1 ~120 . .. ·· J/r11o·iri(l dr~ 
l.,ttr1• ;•rta. 

O Si.·. Mam'ieio dL' LUL".'l'da J'i".••[111·1:,.u, n1i 1•)\pMfi11ntí', a r1~-· 
(irada desl-0 requerimento. 

Consulincta, a Gamara t~imcede tt i•et ir~rln do roqur>ri -
mont.o do St'. ?.fnuricio d~ Lal't>rda. 
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O Sr. Presidente - A esse projeclo n. :3:1, de -1920, foi 
offerecida pela Commissão de Finanças a seguinte 

EMENDA 

Srubsti tua-se o art. 1 º pelo seguinte: 
~Fica o Governo autorizado a abrir pelos respectivos 

ministerios os crediLos nccessarios para o transporte, viagens, 
recepção e hospedagem no Hei da Belgica Alberto I e sua 
real familia.» 

Gamara dos Deputados, rn de junho de 1920. - Qscm· 
Soares. - Ca'rlos de Cam11os. - Carias lllaxim.iZíarw. - Ra
m.iro B1·aga. - Sampaio Co?·1·éa. - Cincinato Bra(ja. - A. 
Pestana. - Celso Bay-ma. 

Vou .submetter a votos a emenda, em primeiro logar. 
Approvada a referida emenda da Commissão da Fina.nç,a.s, 

ficando prejudicado o arL. 1n do projecto. 
Approvado o seguinte art. 2º do l)rojecto n. 31, de 1.920: 
.:Art. 2.º Revogam-se as disposicões em contrario.:I) 

O Sr. Presidente - O projecto vae á Commissão de Re
daccão. 

O Sr. Juvenal Lamartine (2)ela ordem) requer e obtem 
dispensa de imp1•esst10 dn T'edncç.5,o final elo projecto n . 31 A. 
de 1920. nfim rlc set immec!iatamcnte disculida e votada. 

E' lida· e, sem obsl'rvações, approvadn a seguinte 

REDACÇÃO 

N. 310 - - 1920 

n<:r/Of'('(iO f'innl. do ln'O;iet:t·o ri. ,'J.f, de f 020. ab?'i.?HlO (JS C'!'edito.1· 
·111!t'P..~.wr 1'os pm·ri n ?'f'Cepr;t1n e hospr~driqem do 1•('.,'. ria Rel
ofrri e de .~u.o reol f'roniNo 

O Coni,.>i'l'SSn Noe'ional flpc•.rf'L:l: 

,\l'I. :l ,º Fit'in n Go\·0r1w nnlnrizado ri nbri1.' pPln~ 1·nspe
nlivns mini-.fel'ln~. m: r·r·Nlif.os nr-c·, 1 ~ ~al'i11s pnr:a o l1·~1t1"POl'IP , 
Ying·pns. 1·111~0P\.'i°'Ln 1~ l111..:1111dag:r~1n d11 1'1'.i. da HPlp;i(·a, Aliw1·( 11 r. 
t• si 1n r'(•al faniil'ia. 

Art. 2. n Revog-am-sr~ :11' fli spo~ i ()Õ C !ô P!n eontrario. 
Sala das Co1rnnissuoi", 2!l do Junho cln 1020. -- .Do'l'vnl 

P01•t <1. -- Pedro 001·1·/la, ..,..... P·1°l1dn L ow~s, 
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O Sr. Presidente - O projecto vae ao Sen:. ri c• . 

. Vota.1}fío do pt·ojecto n. 30, de '1920, <'\)Jriu.J,, (1 e• 1.·1!i t 1.1 e~ ~ 
pecial de t20 :8068823 nai·a pagamenlo a frí11ndn & i:.:01~1µ. 
( 3ª discussão) . · 

. Approvado em 3• discussão e enviado li C.11mmh~i'lo fk 
R.edacção o seguinte 

PROJEc::TO 

N. 30 - i920 

O Congresso N::iciona.l decreta: 
Art. ·J. '' Fica o Poder Executivo. autorizndo ri a!Jrit·, pel0 

Ministerio da Fazenda, o credito especial dl' 1 :!n :81.iliB82:l. 
para occorrer ao pagamento do que é devido ::. ! l'iondo & (~oin·· 
panhia, em virtude de sentença .iudiciarin; t'<!\'n)!adns as di s
posições em cont.rario. 

Votação do pi·o,jecto n. 32, de i920, abri ndi, o c1·edit11 es
pecial do 20 :637$779, para pagamento no dnscmba1·::atlor E ;:
perid ião Eloy de Bar ros Pimentel (3ª discn"~iío .. 

Approvado em 3ª discussão e enviado á Cornmi::;sií<i de Rl~
dacção o segofate 

PROJECTO 

N. 32- 1920 

O Congresso Nacional resolve: 
A1·t, j . ~ Fica ·.o Presidente da Repuhl ii:a :1111 oriz:1 do n 

abril·, polo Ministcrio da Fazenda, o credit11 <~~ p1•cinr d1• r(d~: 
20 :<)378719, clest.inadO ao pagamento do desr'1nh::i1·i.:-:1 c! o 1· K~p~
i•1clião Eloy de Bnrros Pimentel, unico fil1 10 ,. l1·•1'dPi1·11 d1· 
D. Umhr~linn. Augu::.tn ele .Barros Pimentel, f'nlh·i (b ''iuv:1 ti o 
min isl.l'o flo Supremo 'l'rfüunal, Dr. Esp1•1·idl;i 11 lf ,• Han•n,;; 
Pimenlr:!l, somma em qu~nto importam as di l' i't:.•1'• ' 1H.:n ~, d t! mon
Lepio e cnsfn.s , l'econhccjdas por sentença do J 1.1 iz11 F 1•tfp1·nl da 
2• Vara cio Distrícto Federal .. em 15 de j11n(• i 1·11 d1 • L!> t i. <'01 1-
fi rmnda 1)0 1' uccôrdiíc do Supremo Tribunn1 Fl'r! i•r:11. ·~m ~~ 
d1~ j :rneiro de 1919. · 

Arl.. '.?. • ncvognm-~c os clisposições em ,·n 111 rnrin. 

O Sr. Presidente - Vou submetter n votos n . ..;og1dnto 
1 ·N111r~1· inw1ilo oi'fcroricln n n sessão de 28 d<· 1?1:1 i, , 111°11:1 ~r . 
J\'fa1H·.iei0 llc Lacerda : 

N. i 

«lkquciro que, pe lo inl.ermcdio da · Mesri, n Gnv ern(1 í 11·· 
form e os termos das notas preliminares da eei :woc:wrro. nd.:u;. 
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l'dalOL'io,; 1.: t"'"'n!ur•rj(•.,.: IJCtll l'Oll1o ilu convenio assignado U•.\ 
Conferencia p'{;iieinl ri(\ Bu~nos Air es. réunida em 192-0 . .,, -·-

ApproYaclo. 

O Sr. Presidento - Vou submetter a votos o seguintP. 
l'equerimento offerecidn na scssãc1 ele. 28 rle maio pelo Sr. 
!\fanric.io de Lacerda: 

N 
,, - . "' 

dlequciro que, p!'lo intermedio da Mesa, o Gover no in
forme com urg·enciu c1nács as providencias dadas para ga
rantir n, vida elos .estuctanl cs e o 1'unccionamento das escolas 
:;uper-iorr.!:l íln Bahia; deschi quando teve noticia official desses 
factos. em que termos, l)Or int.crmeclio de quem e quaes as 
rnc<liclas tornadas para. apurar a cnJpa do:3 respousa,·eis nR
Cltlí!llcs deg-1·odantf'S f~H·lo.:; e odíosos crimes. )' 

Re,jeitRdn. 

O Sr . Presidente - Vot1 submetter a. votos o segufot~ 
l·equerimento ofJerccido pelo Sr- .. Mauricio d~ Lac.erdn na 
i::0sElão de ~?.Çl dr maio : 

N. 3 

. -tRcqµcfro que, pelo Jntermedio da Mesa, o Governo 
. pree.l0, ele accórdo com a Constituição, as devidas informa
ções ao Co1)gresso sobre osi :-u•.tos do estado de sitio durante a 
P.:Uerra.» 

Rejeitado. 

O Sr . Presidente - Vou submetter a. 'V'otos o seguinte 
reqnerimento offernoido na sessão di:; 5 do corrente :pelo Sr. 
Vicente Piragibe. : 

N .. ~ 

<>:Requeiro crue, por int.crmeclio d~ i.\'Ie!;!a da Camara, se.jam 
$ollciladas ao 'Poder Ex~cn tivo as seguínt.es linformações: 

ti) si no operario elo Ari:;cnnl rio Mnrinha l\fardlano de Frei
tas. incorp01'nc.10 1 em virtude de sortt~io . {t. 3n companhia d1~ 
:m<:t1•al!1adora~. l.i'm f;ido :lh<'n:-iclas n.:;: düi.ria~. ele accôrdo com 
•: lP Í • . . 

•• - IJ·, qunl ti ·dai.a c.:1(1 1.1ffici.:1 i:~rr1 f[llt" · J'1·fi comrn trnil~n.da n ir1 -

('<H'.flo1·w;Clt1 daqucllo ~ol'll'ado; 
<1 qll nl n. clnt:t cm quo o l'l'fC'riclo SLWlenclo fo i <.ludo comei 

"li minado do eo1•pn <lf! op<>t':U' ios do Ar.sen:nl de Mndnlrn .> 

:\.pprcw:ülo. 
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O Sr. Presidente - Vou submetter a votos o 'íeguinte 
rcquorimento, cfferecido em a ~essão de 5 do correntü. pelo 
Rr, Vicente; Piragibe: 

N. 5 

«Requeiro que, por intermedio da Mesa da Camara, se
jam solki.tadas ao Poder Executivo as seguintes informa
ções: 

a) si ref[twreram p1'ornoção a officiaes de 2ª classe da re
:;.erva do Exercito de 111 linba os seguintes officiaes do Tiro "i: 
.Floriano Escobar, Nícolau Oavino, Leon Boiteux, Luiz Oa
margo do Brito, Francisco Sarmento Marques, Agenor Cezat' 
de Barros, Confuc-io Abdon, Aristeu Teixeira. J>in to e Felipp(\ 
do Souza: 

b) si ao baixar o decreto legislativo n. 3. 352, de 3 de 
outubro c.lc 1917, os referidos officiaes se achavam, desde dous 
annos untes. pelo menos, no exercicio de suas funcções; 

. e) si cs l.'eferidos officiaes tomaram parte em manobras 
e s1 foram, em qualquel' t empo, chamados pela autoridade 
(~ornpetenle para attxiliarem a manutf\nção da ordem publica; 

d) si á vista, do requcl'imento pelos mesmos apresentado. 
foi-lhes applicado o dis1Josto na lcttra (J do art. '13 do r~gu
Iamento que baixou com o decreto n. 12. 923, de 20 de roat·ço 
do 1918: · 

1J) i10 easo negaU:v'O, •:.m qw~ ~<" hn.~e0t1 n (+ovf>rnn p~wa 
negar a promoção requerida,:t> 

Approvado. 
O Sr. Presidente - Vou submetter a vot-0:> e seguinte 

i·equerimento, offerecido na sessão de 7 do Mrrente peJn. 
Sr. Mauricio dP- Lacerda: 

N. 6 

«Requeiro que, pelo intermedio da Mesa, o Governo preste 
fl.'j seguintes informações: 

a) si a porcent1.1.gem de augmento de veneimentos conce
di da aos sct'vidores do Estado tem sido negact~t aos operarias 
rliul'istas '~ .ioi'nalcit•os, l)Ue pagaram sempre impostos de ven
e imen tos r. n outros como os da Central, sob pretexto elo Qllf~ 
não 1.eem qi.rnclro ~omo os fm'tccionarios; 

b) si {ts l1rn~.a~ tle J)l'Ct fci concedida. a t'eferida poreenta
\.!Utn e: po1· qw' foi a fl.tap~1 diminuid::i nesta me!:tma propol'ção 
1·nn;:•.e(l ícla; 

(~) si os oper•i.rios da l"abrica de Caduchos teem tido. os 
15 dias do fol'ias nmrnaes a que tcem direito e qual o mot.ivo 
por ciuo se tem privo.d() cs mesmos dessa reg-alia.» 

.App1·ovo.do. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 22/00/2015 15:03+ Página4 3 de 43 

ANNAES DA CAMA~A 

O Sr. Presidente - Voll submctter a votos o seguinte 
J.'(!CJUr•rimento offort-cido na sessão de H. do cm·r·ente pelo 
Sl'. Maul'ieio de Lacerda: 

N. 7 

«Ilequeh·o que, pelo intermedio da Mesa, o Governo in
fornw com nrg-r.ncia porque dcfom, ba mais de · 53 horas, o 
oprn•apio Ernesto Fernamlcs Ribeirinho, que é casado com 
brasíleirn. e eleitor no Distritco Federal, não podendo po1· isso 
es~ ne d rd irlo, !fo accôrdo 00m a lei de expulsão de esLran
g~n·os.~ 

. O Sl'. l\fnuricin de Lacerda pr.diu a retírada dest.o 1.·-:ique-
1·1mcnto, 

Consultndn, a Gamara concede n retirada do requer.·lm1m
lo n. 7. 

O Sr. Presidente -- Vou submetter a vo~ns o segninte. 
1·crmerimento, offerccido na sessão de 1. lt do corrente pelo 
Sr. Maurfoio de J ... acerdo.: 

N. 8 

~Requeiro que, ]Jelo intermedio da Mesa, o Minisko dn 
Guerra informe si o 2º tenente llubem Gomes Pereira, preso 
no Hospital Central do Exercito até seu embnrque, foi, como 
é da lei, snbmettido a inspecção de saude e em que dal.:t, umn 
vez rrue r0c0bcndo ~ordem de embarque» allegon mo;est.ia. e, 
si o não foi, qual o motivo dessa inobservuncia da L~i no seu 
GUSO.:t> 

Bc.ieiJado. 

O Sr :Presidente - Von suhmette1• u vot.':-:is o seguinfe 
requerimento offerecidc· na :::esBfio de .25 do corrcnt..0 peln 
Sr . Rod1'ig'l1 cs l\faeh ado : 

N. 9 

<:Itcqueiro que, por inlermedio dft. Mesa, se pecarn ao J\fi .. 
uistcrio da Viai::.rio e Ql)l'as PublicaS; informacõcs so1Jr1..o n pu·
gnn10nlo à 'Rl'nr.il Grcat Sm1thorn Hailway Oompany, Limitcd, 
cfo. q1rn11Un de ·108 :057$3G5, oul'o, de que trata nmu mern~agem 
(]O Se. Pr0sidentr cfa Republica ele .G de dezembro de lOW. qw• 
lüio 1 CVL' ~rnd:rnwnto ni~sLa Casa. achando-se na Con1t11issfi.n fll~ 
Con~tit 1ti1;ão c.Jusli1.:.a a pedido .do ST'. Dep:1h~do fütrhv~.n Gon-
1:·:1.lves, J1<H'a cl 1 ~01' sobro n legallclacle do roiei'1d1;. ;'.laft:\ m;rn to, e, 
e:u;o ,iú SO ícnlln, cft'ccl.llado, J)Ol' l')l1C VCl.'lm foi rt'~(.o n úm Vir·· 
iude <1<1 que•. anforiZRC·l"io.'> 

Approvado. 
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SESSÃO EM 26 DE .TUNl'lO DB f920 

O Sr. Presicl,ente - Nada mais havendo a tratar, vou le
vanlal' a sessão, designando para amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

3ª discussão do pro.iecf:o n. 5G, de 'l920. abrindo o credito 
snpplementv.r dn 50 :0{)0$, para pn~amonto a officiaes e 

. lJracas que se reformarem ou j;í t'Cfol'madas da Brigada Po
licial e Cc.rpo ele Bombeiros; 

3• <!iscussfí.o elo projecto n. 57. de H120, nbt'indo o- credito 
csprnial de ·1 . 889 :260$, para. acquisiçfi.ri de mat.aríal fixo e 
rodante. de~tinado (t linha ferrcn ela Hilrr!' P.onita o Rin do 
PeL~c. · 

Lavanfa;..se a sessão ús H horas e 3~f minutos . 

42• SESS,\.O, EM 26 DE JUNHO DE 1920 

PRll:SIDENCIA DO SH. BUENO B'RAND.;\o, l?RESTDENTB 

A's 13 horas procede-f:P. n. r.hamnda. a qne respondem os 
Srs. Bueno Brnndfi.o, Art.hul.' Collnr.cs l\foreira .. Jnvennl LA-
martine. Octacilio de Albnquer rnrn. Costri. Rrg-o, Dnrvnl 
Porto, Dionysio R entes. Br.n to Mirandn . .-\gr ipnino . Az0.vt•dc . 
Rodrigues . Machado. Armando Rurl:lmaqni. ~fn rinho de An
drade. Thomaz Roclri g-ucs. Osorio de Paivn. Fr"rl"t•ico Bor 
ges, Oscar Soares: Sii:nerío Lenl , Gonzn:!a Maranh:ín. GP.rvn
sio Fioravante. Alcxandrinn ctn RMha. Arn:l rr!!P.;;ilo. P0::f1·0 
Ccrrêa, Aristarcho ·Lopes. Lui7; SilvP.iru. Mrmr:lon~:r. l\farfins . 
.João Menezes. Manoel Nobr~ . Dcnclato ~fai:'l. Lror1r.-io G:ih•fí :-i . 
Seabra Filho. Raul Alves. Tor quaf1) 1\foreirn. F,Jnid io d" Mes-· 
ouita, Eugenio Tonrinh o. Hc íf.or d0 Som:n. Sallec; Filho, 
Paulo · Frontin. ViC'P nlr Pir:iµ-ibc. íl:rnl Barroc;o, Ramirn 
Braga., Verisc;imn de Mello. i\fr.11rkin dr'\ Larl'\rda. T-lel'cnl:rnn 
Cesar, Aui:rus to ele Lima. Silveira Brum . Emilio .Tn.Nlim. 
Americo LopeP, Se11nr1 Fig-110irNlo. GorrH''~ ·cimfl. Frar1i:-i~c'1 
Bressane. Moroirn Brn.nr.!f'ííl. Frn nr·i~cn Pnl"ll ir~llíl. 1rnno0l Fnl
!l'crnr..io. Ed,i:?·:-trdn rir. Cnn1ia. 'fi'('J'l'l'i 1'1:1 P.r:1 Z:t . . fo,::1'. nohP.r·f.n. 
:r-;farcolino Bnrrof.o. Vr.~ ·"' 1\'Tirnnrfo . .T nsl'1 T.nlv:i. ;\~TI'!': ela Silva. 
Otr~ni.rio Pinfo. Porr.il':1 .0H0 . .Tn~fl P0rn 1"t l:1. Pr•r0irn rlf! f'.li-· 
veir·a. Eng-enin ~íl'rller. Alv:irn nn.pf·j~ln. f:nrlM Pcmar101. 
Ocf:nvio Rochn. B:t l'l~n~n r:n1w:i!Y"~ 1• r.. :n·lP~ ~rnximili:rno (i0'. 

Abre-se n sossr.o. 

O Sr. Octacilio do Albuquercrua ( ..f.• .~ecretrtrio, servindo 
de 2°) procede t\ leitura r.l:L :i cif:1 ,.ln !': f'~ C:ft<" nntN\edcnt.n n. qun1 
'é, sem ObSC!'V30Õ('S, upprovndn , 
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ANNAES DA CAMARA 

O Sr. Presidente - Passa.se á leitur a do (•Xpediente. 

O Sr. Juve.nal Lamartine (.2º Ser.reto.rio, se·n.rindo de f º ) 
pi·vee<li:> :i le.Hura cio seguinte · 

l~XPJ!:DTE~'TE 

Off icioa: 

Do Sr. :1. ~ SecrcLarío do 'senado. de 25 do oorre11te, com
munican<lo que aquella Casa do Coi1g-resso Nacional. adoptou 
'" nessa data -enviou a. sancoão, :i pl'oposi-:;.ão :cJcst.a Gamara 
au t orfaando o . Govnrno conside1•a1· clispensado. com metad~ 
d: : seus vencimentos, o foguisf,n. elas lanchas da Saude do 
Pu·to, do :E:rst.ado <lo Pará. Abel Antonio d ~ Som:a. - · Tnt.r.i
J'rH.ln .. 

Do mesir10 senhor e>. cio igual data communicando que 0 
Senado em sessão de 22 do eorrc-ntr. m cz, não poude dar as
:-;entimento :'i proposii;.üo desl.n Camara, anlorizando n Go,.. 
Yerno a t'-oneorrr.r nom n. quant.in. inicial do 1.00 :000$, como 
m1xilio p n1•a ser erigi1.· 1m1 'Pnnt.hcon dE\sti.nado a guardar os 
J'f.'Stos morf.aes dos ç;l'mHJe,<; ·vnllos nacionaes do primeiro ;1 

"o:;unclo reinados. 011 (1'(' (•lles eornprnhondidos oR (ln ox-•pri
meira imperatt'iz D~ Mat•ia Carolina Leopoldina. .Tosepha Crt
rolina e devolvend0 ns rc~pN~tivos docum<>nto~. - lntoil'n<la. 
Ao arohivo. 

Hoquc1•imentos: 
Do cont.ra almirante honol'ario Antonio Pedro 'Alves ~1" 

Barros (1" tenente reformaclo), pedindo melhora do reforma. 
- A's Commíssõcs de! Marinha 11 Guel'l':.t e de Financas. 

D e Ernesto Zefc>rino Duarlc Nunes. 1 º ·~adete. · 2~ sar
. ;;cnLo, i nvali-do da P::itria. pcdind0 melhoria de reforma. -
.'\_'s C(lmmissões dC\ Marinha o Guerra. F.. de . l!"inancas . 

Da Companhia Eleoko-Mlltallurgka Brasíleira. com séd~. 
no Estado de S. Paulo, pe<I indo a con.Cfl&:s1'í1; d1• vn.rios fa.vo
res. - A' Oommis.são r.le. Finanças. 

O S:r. Presidente - Está finda a leitura do expediente. 

O Sr . Ramiro Braga ( •) (pela ordem.) - Sr. Presidente, 
(1·azcndo {~ Cam:n•n. a. dolopn:c;a not.if·kt do 1'allec-iniento elo 
JH'nfessu1· Lima e CaKlru, wnho solidLtu• thn Hüjnm rendidas 
n~ hnmenagens qup 1\0~l.umnm1.1:.; p1·0~\I nr· ao:-; l!St) iri to::-; Ptni
m•1ü1:i> q1w :i r- lr.\'ar:un •' ~P dM;tacnraru dn mrn·e mam1m. clu 
an<1!l\' ff1a,fo. deixando-no.;.; 1·n iri·11:lnwnt11;-; qw· rnct' L1ec m sc1· 
1.'-Ull.uadr1s l)Clos ljUe tnern d1,virl11 1•f•s1w i l :1 nn-: ult n:,; prl.'<l ica
dos nwl'ac•" t\ i rü0Jl1~c·- l un0s. 
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" Prof~:ss,rn• da .Flal'ulclado 1k :'.\kdicirw, pela. pot·tu. amp!n o 
ee1ulgT:nl1ss1rna de nm nwmo;·av01 1) htilhantissimo conclll'i;0, 
~·. g-craç~o _nwdie,t qu1 1 n l. •.•Vt~ p:tra ;.!Ui:ll-a, ainda. se l'ccor1ia 
dei. J~l'OÜC.lJ!dHfi 1 • dr,' ~t'U '.'1l~i111_ 1 . 1h :'llil g1•ancle óap:.ll'idad1 1 1:i · 
i\ucl1Ca, elo Crll1•::'! 11.i Hl 1 1t•~•-' 1' t'Xi1t·l'inl1•!1l;1 1] , 1 i' ·i:l\lf; l\Ü;.:ll: ·•:-
1,;f:íC•S de :';('U ;<1• i11Lill:u1 i l' 1~:-!pit· i t.n. -

~\yc,,.~(1 ª'-' niídn, :w bal'ulho ,. :í ;ü1Janla t•m dm·1' i.li"11• ,\,_• 
.-:;tiu n Um•\ po1· i ::..-1-, nw;;rno a sué• l11_• l'~orrn li dacln mai:-; a YUll<t 
P si:~ dusl.aca lH~ eirculo dos tllW ~a\)f'm upredur e <ll]UilaL::i.r 
0" seus . mer1.1\~l me.n to~. i·cclendo-J hc p.1·eil.n dn admil'aç5.n i:\ 
J'f'\ºN·enc1u. 

n.ecrnf'Ü't:.. poí:-;, <;p,j a la n1:n.Ll•.\ t.>rn uct.n. d.os nos:.: os. traba.
Jho~. um YoLn de profundo pezar p~~lo pussan1et.ün do prof0s
.;;0L' Lima. e Caslro. (Mnito lwm: nwUo bom.. 1 

.. \ipp1·ovaclo 11 r~quprinwnl l 1 dn ~r. namfr(1 Braga. 

O ~r. ~resid.~nte :-- Continuação da discvssão do seguinte 
Pequerm1cnt.o, olferecHJo na. ~e".~ªº di:> ~3 !'!O c0rrEmte-, :pelo 
81'. :\lauricio d('. LGcerda. 

·«R.eqi.H .. 'll'u q.ue, ·pelo int.t:l'lUúdiu da. '.\fo~<1. (• Guve1·no 1m
Yli\ por cópin, o.-; depoirnento::; tomado~ nn. l?olicía. relaUva
met.it.e (1. inva~ãn 1.la União de Const.ruc:.ção Civil e· prisão d15 
v~1·1M opr.1•ar1 o~ a. f-llla prt't.P.ner.nt.0s .». 

O Sr. Mauricio de Lacerda - Sr. Presidente, em breves 
tf'l'mu.s. \'•lll respondor. 11a parlo de rnet•itis. l10 discm·so rio 
homado Deputado e laaclcr da maioria, o Sr. Carlos de Cam
pos, honLern pronunciado nesta Oasn.. 

s. gx., c.01110 habil af!vni,.:ado, estabdeevu :.1.s figu1·as d11 
:>P1t li])ello nos quatro itc•ns sng-uinte.c;: 

t º. a 0xisl<:!ncia de dr11amite. no prcdio dt> u1rm n~socía .. · 
c;.ão oporn.du. fac l.o qur S. Ex. rl'p uln. innegu. vel: 

~", n 1'xisfonC'in. de ouLL·os instrumentos df! desLL·ui<;tí.iJ; 
3". a rcsponsu.bili,dade dr um dos inuividuos alli p1·1·so::> 

t'OlllO 'm::rnnfnr.llW IJCS5lú~ rnstL'UJ1lentos r]í' clostrniçfio: 
lt'", a r·csponsnbilidadc ela !t~socitv~ft() n1)er·n1·in. nn. rn•i•t11-

tn~fío do~ mesinc,:; nc rnu pr·erho. 
8l'. Pr0sidc~11L1.• .• 11 ilonl'ado D1!putado, 1:uja a11s1•11L'i:1 l'm

~;at.la la~timo. lanto mais qu:.into s~Ju a1·rasbldo pt·lo ll1·~~·i
mcnlo c.ontra os cl0veros de co1•tezrn a lhe dai· uma tesposta 
l1i.l sua unsi:ücia, \'C'.Íª nus ruiullas paltwt•as apoun~ n dt•vm· de 
nHch\ J'f'l'f"' a verti nclt·. unde S. 11~x. l.ão mal iufol'rnadt.l foi . 
8. l:~x. bu1·don f•l)I torno rlr•ss••.-: ructns e1·imi110ilth~ l't 1 t\'i'i'l1-
cia:-; a CÍL'l!.ll m:->L:\ncin~; qui•. cli~ l.1;l'm imun a e1·NH;a de que, 
ret1llrwnle. ,-;c•nwl11a11l1 1s ia~i.i'unwntos sn d11 stinava1u :10 :~tn
(JUI) ú propriedade e a pel3SOU):; dos coutrarios ao ~dcalista que 
dlr> d(!$Cl'C\'1\n enmn ur11 llün11•m anw,nLe d1' utol)n\s -- como 
um communista a que fr.z referencias mais. ou menos erronca~ 
no seu dise1.:i·so d•:!. lionU.•m contt·a n douti•ma. 

E' um facto· curioso, Sr. Presidente, cs13e de seL' a União 
de Oonstrucc~ão r.ivil a, un.ico. sociedctdo op~ral'in onde os com-
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:J: utüsLn~ i.uem escondido ·var ias bombas. Pois enUlo. i:lc 
n1 ui~n s mil assoc ia ç.ücs S•i a u 1ww de Gonsteucção Civil . l1a
,. ; .. rir• c:<1r ·1 pc:coll1id·L p :1l ' " ··· · 1 ( · 1 · n~: ': 1·:'ío de~-= "'" in-:LL'ltn" r·n Lo<: 
,:,, : Lfosl~~iÍir:-h{)F :-:.e ()s' !• l';_! e :: !l~ll (,:,.:· rr·J~·:(;ead oa·~ ·srio eerLos,'Jpot·~ 
'i" <' não u. as8•'ciu(:ào c!u pn.deirus, eonLr n. a qual se at·~·u•'! n:i 
pulicia o tcrrm·i;;üw ua 1wopriec!ndc dos patrões qu'~ fabr i
cam o pão no Uio d1.! .l un eiro? 
. · Por que s tí uquellu. associação? Por rnolivo muito · sim
r:Jcs. flu l\O JJjo Uú J à llCÜ'O duas USSúbi:l.ÇÕCS operarias l)l'U·· 
p1fanwn Lc nrgan izadns en tr e os opcr arios ter l'estres : u. União 
d e Consi.l·uc<;ão Givíl e a 1-tesistencia. dos Cocheiros e Car.l.'o
ce iros. A dos T ecelões, com o movimento de 18 de novembro, 
enm que a policia qu:isi que a r~SfJho..celc•u., esi:.:i hoje cnLre
;;ue ü iniciu!.iva de seus operados o r eerguimenlo da. mes1:na, 
reerguimento esse combatido pelas i'raudes patronaes colla
boru11do nu. formação de assocfa~õe.s mixtas de operarias e 
patrões, e combatido · pela fraude de sacristia, por varias 
vudres que so immiscucm nn. questão operacia impertinente -
menlc, e uoml.rn.Lido n.incla maJS · pelas continuas persegui .. 
çües da volfoia qun. mal se Jo1:ma uma dil'ecloria capaz de 
levantai· a, nssouiacão, C:\."PUlso. lodos os estl'angeiros, como 
110 caso de l\ioraes, um dos tecelões expulsos o anno passado. 

Quanto á União de Construccão Civil, ó sabido que o 
::nrno passado a policiei pretendeu assaltar· essa União e effe
<J tuo n <!SSO nssalLo Lemp os rJepois pretextando quo na volLtl 
ele m 11 mee ting· alguns . operarias ela sacada de sua associa
c;üo faziam discursos incendiarios. A policia, para r epcllir 
e!:ises J i seui-so;s, in y 1::;Liu á r.não armai.la contra es~t~ associa· 
oão . Data dahi um àos meus p rimeiros discursos co·ntrarios 
á oricntacão . social do Sr. Epitacio Pessoa. Mas como não 
pudesse surLir efi'eito a emboscada armada aos o·perar ios da 
União ue Gonstrue(:o.i o Civil, ele. rnodo a uíssolvc1· a sua as;;u
cin.(.iãO, a policia ficou de alcatéa para descarregar, mais 
turdc, · novo golp1~ e isso foi determinado pelo seguilll1.!, eomo 
se vae ver. 

A Uni:'lo cie Constl'u ccão Cívil eslá tão bem 01·ga1w~adn 
que nenhum opei·ario emp1·eslal'á. sua colhee de pcLlhiiro, 
nem Lü.o poueo seu br aço de eonskucl.ur civil ao 1evaula
menLo <k prisões. Allcgou-·se que o manicomio, que :;u est.ú. 
eoa::-:lrn i n..lo na Casa de Co1·1.·euç;ão, L\!m por fim r ecolh"l!' i:,s 
iwesos <lt• ciol! llC!lS mon l.u.es . Os operaL'ios recusm:am-SI!, po
rém, a 1:ullaborm• 111e::;1nü na consl,t· i.w~.ii o desse csLabeh.•ci
mcnto, th.:!cluronclo que esto só ser'-1irin parll. desafogar os 
r:ul!iólllu.-:;, p:.1r~i uw.Je 11ão iain scnü0 os npürm·ios sern c1:ime~. 
q 11~uuo fi ;·.1 !~sc 1n t,;T(~\· .:~s de püo, 1.~ pum ond r• não iam o~ bu1·
:,;·u e 1..ü~J q1rn 1.11·al. iea:;:-;cm el.'imcs, pu1·qU(\ queru mn La nesta Ca
pilul da. Republica póde aspil'ar muita cousa, menos ir para 
a t;ucll• i:i . de::;de qut• L.:.ml1:.i urna c.l escc~udcnoiti mais ou HIC!Hkl 
p:.i l.1•foia . . . 

O nn~H1 .iu1·y quasi qu1;• sti eo11dcmnia o~ criminosos de 
crin1L•;.; 1.~omrn1rn 8, honicnH humi.J<.Jcs.; quunclo são indivtr.luos 
de <.}Ollririnl-io e grava.t~l., o jUl'Y systematicnmente os ab!:!olve, 
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porque alérn do :\, ;!!. ; n,, .i ~ il'Y as cbss~~: pt·ole ta1·Jris Lt.i lJ 1" -

Lfw represcnt:ic.!u'.,. 
Do sorte qu1: , parL.indo i: • · .~ -:t ,·1:t·Jn<h:.ir·a auomaliu :,ue: ;a!. 

us opcl'urios Ct.1Illputw Lt';.t \.' '11t1- :::u 1.k LJue estavam cnn.sl t· t1 ind,1 
p t·lsôcs pae:~ ~e: pt·•Hita.t·crn iu i qui t! acl~s . · 

. iJUrunLe ~\S g1·.uYcs se nwlua~· <.J.m na,; pt'i::;Oes mil a dou" 
nul opcrat•1os, dalH elles ui'w quei:e t·cm cousLruil' os cubi:::t:JO~ 
pa1·n. ellcs p;:oprios. · 

.De _ac;u\:it·llo com esla orientação, é· rnidlu 'iJ ifi'i0 i l t ib Ll;l'· 
tn':!s l10.1e elo - ~cub::i.ll10.do1· essas esp cl~ ie:; i lc s 1:t·viçu ; c r : : ! ·F Ti ! 
e()ao do quarlcis, Jortri.!ezas, prisü1:~i, \; L·.u1wcnLos :.ii.l i ~; :-. .1 : ~ ~' · 
I\_ão entro. na ~pt·ecinç.ão desses a.eles; apenas declaro quú são 
Luo r0spe1Lave1::; como os da A::;~ud a1;f1 u Llüi> C11Lt:S~L'Lti'.l.1 i· •\ ,., , 
que levantam prisões, i'ortalcza>l , qun.t'tois, couverlto;i; u até 
~conventilhos~. · 

O Sn. l\~Aqnrcro og L ACERDA -- Sr. Presidenle, quanto ú 
oscl?ln, posso d1ze1' ao· nobre DepuLado quo as as;:;oc:i uçüe::; ope
rar ias ta.mbem clrnguram á seguiuLe conclusão: ó tão dil'lic íl 
pôr um filho de opera~io no.s esuolas publicas que i·e::>oh·cram 
uas suas assooiacõe9 de clusse crear e::;cotas ptulclal'ias . 

o Sn. PAULO DE .FHON'TlN - .Menos IlO Dist,ridu -~'cdet'al. 

. O' SI\. MAURICIO DE LACE!l.DA - .Pódc ser 4ue no D h:;i,1·ieLo 
l''ederal Jogl'cm colloca1' um certo numero. · 

O SR . .Pi1.ur...o DE FnONTIN-Nas escolas puulica::: im a muioL' 
.fàcilidndc na colloca((üo o na admissão de c1·oaucas. No:; in
tel'natos e escolu.l> -ptorissiouaes à dlf:f iculdado I! um pouco 
miiior. 

O Sn .. i\i,\UnJCIO ne LACE:RD,\ - Ahi ó que quero r uBpüudm· 
ao nobL'O .Deputado. E' quo ao opernrio uão t'c::>l.n Lcmpo t\ 
peru1.n· uu. c.clucacão e Iormnoüo dos seus filhos, do .modo que, 
.L'icando nus escolas prir\'un·ius npcnas aprendendo o A, B, V. e 
sem apt·etu.lerem o cnícío, é Leropo pet'cliJo. · 

O Sa. PAULO o& .l!'n.oNTIN - Mas isto é posLel'io.;:·. V. Ex. 
subo ciuc, ·nus escolas prol'issionaes, os ope\'at'io.:; podem ma
ll'iculur os seus "l'ilbos. 

0 :::.\n. ~l.\U l l \ c.:!u l\I·: L:\t:l~ltD.\ - ·- .1.• ,i.i .-.; 1, 111a:,; n 1t Ll'llwru 1: 
iimiludo a ron.Lric.ula G reduzidissima, '~ gori1lrne11le pam . HC 
lH.h' um;t urcani.;a c.rn lllfüt ~es~n~ escola;.; pt•uri~;';\\.1t1acs ~\uO 
Jrn do ser o opo1·ai·10 quem uH..l1v1duuhYH1nLo o oi.Item, put•quo 
úilo é facil, <:umo sabemm:, nem a nús m~:;mcs, :1pczn1.· ela 
u ossLl. posit,iãO e du;.,, no~:H:il\8 t•clacõos, consegu1t· nma mat1·1culn. 
('Jll uma escola pt•ofi::;sionul. 

O Sn. AT .. vAlW D,\PTIS'l'A - V. Ex. rnu pcrmil.la u m u::>r. ln.· · 
recimento: cu mo rcrcl'ia ú c!:lcolu. social. 

o Sn. MAUnlCIO rn~ LArnmoA - Qtrn ttl.c. :í c~;cu la ~oc!al, iu·· 
formo a V. Ex . que S. Paulo cntcndou que o Hl·ns!l ,pí snbu 
lot' demais, tnuto ns~:ii1n qu_c fo~hou duns ~u !.t·ês escolo.s so
ciaos, só porque ernm rac1onnllst.aa o ons1havam sem Deus. 
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. .Dizia. eu, Sr. Presidente, ·que a União de Construcção ai .. : 
' ' J l er~. uma associação unida e for te demais, era preciso en
J rnnt.n.I.:.a; ha muito tempo que tinhamos noticia de quo 
:· 1v.r0lla assoc.i::t(;5.o ~criu. tu;saltada pela. Policia. . 

.\gora rm~:>ll'W ~rnd::t nm projecto ele· Si•. Adoipho Gordo, 
:.: ·.1.,· i na Co.nrnra, rlc~timvfo u Jcc1rnr associações. O í5r\ lHinistro 
dP ill ! t.T lo1· não eslc\te c:mn re:bu;::os, declarou na Liga da De..; 
J;""'ª 2\ad cnal quü uma das llrimeiras seria o Centro Cosnw
po!H.a, que é uma a~Bociac~ ão fundada em 1897 ·com pet·sona-
Jidaclo Juridioa e com caracter beneficente. · · 

. !\es tas condições, o que se observa é que o operaria uada 
· obtém sinão pela acção directa da greve o si elle quer fazer 
gre,·c. pi·cc isa du assodaçãc; mas si faz associação e a asso
L·i:1 ção tem capacidade para, em uma greve, reclamar, dissol
n:-so a associação, perseguem-se os associados e. assim im
podc-.sc que elles formem sua :força. Que é isto sinão attra.-
11 H-o para .. o terreno das · repr.-esalias, . do terl'or ismo e . dos 
c-\ttentu.dos, quereudo transi'ormal-as · em ·sociedades secretas ~ 
~·%o ha mal nenhum em que as · associações operarias se for
Lalcr;.am . No · clia. om que a União . de .Construcção Civil . tivesse 
bastante i'Ol.'(.\a para · impedir o trabalho de construccões, ·na.da 
llUl.ii:: restaria ao!-! patrões, n.ui:; constructores, sinão fundar, pot· 
sua vt'z, uma associação capaz de tolher · os movimentos á 
rniüo. . . . 

Assim IJensando decerto 6 que a União dos Proprietarios, 
r:u fonstruct.01·es, qtte1' dizer - dos patrões em obras, fun
dou-se e cen1uçou a bost.ilizar os associados dessa assc~;.acão 
1.1pcl'~ll'ia. porém, inutilmente, porque já . a encontrava muito 
(:11tl'inohoiracla, muito fo1' talecida: dahi o recorrerem a esse 
pro.cesso polic.ial .purn enfraquecel-a, o que é mais facil do 

· l]Uc estahclc<:.cr a luta · entre uma associação patrcnal com ou
fra operariu, desde qu~ i:: r. disponlm da 1nconscioncia ou dn 
nHnpl iµidndA do Governo. · · · 

Vaí~ agm·u a Camnra flabcr como ~e tleli a tal comedia 
l1.·1 · 1.,,1 · i .~tn da J.lni:i o d<' Con.r.:lruc\;ão {;jyil, dcsti11ada a uso dos 
pal.1·ú~~ da surt refor ida. sodetladc. O edificio está em obras. 
:\lli h·nhalbavam tG opern.rios, quando a policia, invtl.dindo a 
~1id(• da :i:,;sociaÇão. · pecndeu esses 16 operarios. Elles, . porém, 
>i: rda uu1'anLarnm · à . pclici:i. Esta.vnm n.penas trabalhando nas 
'1h1·a:.: d~ cnsn. Preso::; po1~ mais de . 21~ ho1·as, para . clles se re
iJ ll•~t ·ett hal:i r·as;...co1"pus. A .polícia c.teprcssa os soltou, sem que 
rrllnhmn dnllcs scl'fresso mais ouf.1•0 oonstrang·imento. Quer 
h.:-;o cli;i.c•1· qu~ os individuo~. que tt•nbnlha.vnm nn.quelln asso
r.i(\1.:üo . op1m:n•ia, 1'o1•r1.m considct'ados innocentes HO eo.so da 
111·e11ll:u~ãu claR bom bus do dynamitc alli (JUcontradns . Corno o 
r1r1l iei:t 1' 011.'!egniu rm.cont rar alli dynnmHc '! Da seguinte fór
rua : no . d1n seguit1Le ao do assalto á a ssociacão, conversa\:am 
1k1us operul'ios, ;reronyroo 'l.'llemotco e Joaquim ·Monteiro, .em 
11 ma por la fronteira. no edirioio da associacão ope1•aria., com
m1mtando u.quellas violen~ias . . Os agentes, que ouviram a. sua 
r.onvcrsacão, os acompanharam. Ellcs, chegados á. sua resí
cl~ncio, pres~nt.irnm agentes ao seu encalço, rea!S·iram a pedra-
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das · .'~ 1 h·1!t'uLt1 d~! · f11~ii· . · 2\'o d ia i111mNlial1.1 ao dá ag·gTe~~(\1), 
cr:.ui1 :unlJo$ i11·c.·:-us P li.•\'ar:h:s :·1 J>ol ida 1>1111·al. 

Vac a Camnra v1•ndn qw• u;: 1 (j op<.'L'a1•il.1 . ...: PL'<•sos na as-. 
!';()l:it'u,:ãu r.' lll 1.[Üc' lln\'ia dy11a11.1ilt.• , · .l\ •t'<llll snl LOlo;. l'.Otl11J . s•J nada 
IH.ll!\'.l' Fi~c' pn~,.:ad11: o:-: c.11:11~ uu!1·<Js, q111• mais (anl•! fOL'Ull1 fWC'
i::o~. po1·q111 ? 1·sl•l\·a11i. 110 dia ,.:l';..:·u inl", e 1.1 1n111f.\lllando uqu1:•1l e~ 
fa.c-l.11:-;. fot'a111 1H :-:1•g-n idtis p111· ag•!11 l1•,.: I' no cJin imnwdiato :\ f1 
dO"e1.1n!'lidn. fo1·tu11 pl'Ct'Os pf'la po.l il'íÚ 1!. ahi inl.cr i·og·udo~. S•~
r;und1l as de1;Ja1·t11: CH.':-:: l't•ila . .,: po t' .Joaquim :\fontcll'o. · que foi 
um dos IUC'i; qu0 e1Jt1\'t"rsnvam ú l't' l'Hl<' da as:;oeia<· ih.) : é que 
só sabe que :-;r• f:1hl'Ít'an'\tn hornbnH de d:•nami!1) 1~ dias úlli B'~ 

· CJl'.Cullan1111. · ll.a apr~1H1~ uma ('it'ttlm$1.aneia que NJllOca . elo 
CJUat'e11tena o d<'poinwnlc· dl' .Joaquim ·Monteiro: 1! ell~ um 
l'1Jri0 lrnbilunl. · 

Poi~ bt:'rn: no d1.•puinú!ido d(• .Toaqni1n :\foalc•it'ü nfLó . lia 
iwnl1uma 1·efr_•1·cnda ü l'nião de Cón i'IL'ucc~ão Civil. lnl'or·ma 
'!'ll.' . Jc~t·o11ymo ThernclPo l inha :-: ido e~tt'bunât'io 1•m Portug;al P 
J;\. fahric.6m cl~·nantil !~ 11nlu1·alnwnti• para t'l. I\epubliea do 
.Sr. Arfon ~;o CosJa P. aqui fabrieu i:utlll'a a Rcpublit'a cio SL'. 
l~pitnc i o Pess<ia. · i\la~ não $n :fa;,, refer encia tL União de 
Constrncr;ão Cidl. QUt'l' cli1.r.1-. portanto. qnf' não sú os I ti 
ft'alJtllha.:lcre>;. (ju1.: ulli P$ luvam. não süc1 eulpa<los do C'aso 
de. clrnarnil" enmo os propl'ÍO$ di'po1mlc1-=. op<.l1·nriM presos . .iii. 
()lH! o focc clt:1· ~e r efl't'i11 a opC'nu·ios não allucl1' m ú l'.'nião do 
Conslt'uu(:fí~1 Civil... · · 

:\gu1'a, S t· . P1·e:; il! 1.'11tl'. \ ;l'j am1J)j 1:0 ~ 11 0 u titJl it:in. cnconlt'OÜ · 
o:-; tn1'.s pel::u·clós. lll\·tv.l1.' a a;;,:oeit,:iio " 11ã11 l!.'lH ti:1n ·, ·r.u:ila1;ües: 
Yne idrcitc :iu .poulo, ieYunla ci1;ro faboa.s r· o. hi encontra 
-- diz o {1;1ulu1· da nHlita•iu - . llunpai:l:t:-; elN.:frieus d11:í:\ :;; . do 
n·m 1 iquido ni~~1·0. •que act'N.lito ,.:1~1' p ixc\ 1)' \'i'1~ lun1bem ei.Húo~· · 
d1~ 1.iixe. dynumil1! t' .w l\iJOi; ll1~ po1,·or;.1. Que• f:n·c.1 ! •• , Que 
at guein. ! • • • · . · · · . . 

81·. 111·esiueLJIL' , us LO Jdh1:; LI•! poh·i..>1·a . ,;fio .'10 kilt.1& dC: 
fumu. l!os quuc·::: a f>Olil'. ia C'i:'quet:eu duu'> mnssus. J·~~:-it' l'umu 
.1H'll i:1tH·a O:,J p1·1'~º-~ qu,' _e~f ão nu. PPl1 ~ n1~fí1_1. · Si nw . r';'l' i s~o 
eoúl.esln<fo, l rnl'el amu nhtt os cll1u:: musw~ quu a J.>oltl.'Ht clet
::wu t:llh it'. 

Y:\mu~ .ú 1lynarnil .•. ,\. 1.lynnnlil1· i:n1:.unl.ruda . ~ l'~ umlo <\ 
Po l i t•.ia. e:-::l:.t\' il c.•m ba ixo · da sala da ~wssi\1.1. P<'t'~uulu aos 
:=:t·s . Depulad t>:;: 1.! 1:1·i,·rd qu•~ o:; upn1'ttrio1' 11~·1~ullassem uma 
dy1Hil1lil1~ 1.klJuixu dn ::.:da 1rn1 qui~ :w l'f'1Jl11.'111 '! f-::Í'l'ia . 1w J11 
Jl t ('ll cJ.~. u111t1 lPllWl'idud•.'. · . 

. ,.\g\11•a. a P1.1H1.•ia" d1•1•\a1·a tjll P a,.: d,1·11:1111 il 1•,.: 1'1.1ra 111 r•ueou
lrad;1i; · 111olllnd:ili. (),..: ,iOJ'll:l l 'l'.' p111' 1'lln .J11!'u1·11rndo:-; dizf'111 fprn . 
a.s IJ•.Hnl.H1:-: 1•:- lll \ 'lllH niulhntln:-:. 

· Ou tH )J(l111Jm~ t>t'i.\IH pa1·a 1!Xp[l1~li~· t! 1.1t'w put.líam. t~sf~\l' 
nw!llai.la:-', uu o~!a\·ru11 1110lliadn~ e 11a1) pot.l1ttm l'Xplnrltt', l>1i 
so1·li! qu'" ::i :t Polit'ia d1~t:l:ir·u11 qw~ 1.·~.;t:t\'lttn· mol htt~u~. clt'-
1·larou 1.111e nãi) 11otliam lPt' rnni:-: '·' u:;u a . q111.~ Sf! c!l';,:l!iHn·n.nr. 
~'.i 1!\ln. d t'L'la1·ns!-ic qur• 11ü.11 e:-:t.m·an1 n1olltnd:1:-: .. l'n f. :in, :'Ili!>: 
mas d1.•1: ln1·nu 11w~ e:::lU\' •lUI mi:1lh:1dt,~, l•l EO e1·;u11 1mrn·c:>lav1!1S, 

C.- V t>l. U ·1~ 
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ANNAES DA ÇAMAM 

. . Dep_ois, uinguu~u. Yiu n~m Le:;temm:.hou,. á. parte os in-· 
rliv1duos que a Policia cçim·1dou a acompanhal-a ·na cliligen
e.i:l, o encontro. des~es · ins f.rnmento~ dt' crime. · ·. 

A Policia declara quo eucontrou. G~sas bombas na sa la 
das sessões, onde se 1·euniam os feridos opcra1•io;;. Jl:ão · 1! 
'-'l'ivel que e!les guardnssem bamba::; que esta.\·am molhada::. 
que nã.o ·podel"ia m f01· \1: uso ». -pru·a ~C1 « u :m 1-as· » ma.is t.a l'Ch~ ~ 
Et'am 1hom ba-s CftH•. eoi.nr~r:ou a acr1•(Jita1·, (ll!es poücriam por 
até no bolso. . 

Mas, ninguen1 !mbc .-- kvan tadas :!~ Cinco t.abC:1as. fo1·am 
1'1ieontradas ns bombas - s i ellas .ià :i.lli estaYarn oii :;i al
.:,:l1em rnuito discl'etamerite as deixou o.hi cahir. 

Sobl'<~tudo, · o · snspeito por varias circumstancias; pri
meiro ·o principal - · inquiro e pI"ovo como falsas aqU:ellas 
.imputações . aos dignos opcrnrios; depois. o que .iá mencionei. 
.., .. _ o interesse de desfazer a grande força da «União» P-m 
. face elas assoniações de proprietarios ~ de constructores. A.s
si m prm\ este ma.is ouLl·o facto· chan:w a ::üt.c.ncão ela Gamara: 
:t lei A<.lolpho Gor·do cs~á em discussão e, era preciso impres
,.:ionar n opin\.flo. O:;; noln·ôs !D.eputaclo~ ,·i:•rifi1cu.1n que, S'<~mpr1~ 
que se rJcseja obtet· . uma: medida de cxcepção. descobre-se 
umu cDnspirac;:ão de clynamileiros . A lei A<:iolpho · Gordo veiu 
p~rn o l'ecinto da Gamara e já se des cobrem dynnmiteiros. 
Outro facto ainda: os rl:!is ela Belgica 9.hi voem; convinha. vo
üw-se o credi~o hontem em syphão (é mesmo um suphon para 
o 'l'hcsour o em cifr5o, para l'P.forçar a \'P.rba da Policia. · . 

O nobre leâdei·. o Sl'. Carlos de Campos salientou mesmo 
que deYiamos r.croi·car us verbas ela P(·licia, por.que com os 
1·ei s se impunho. Il)aioi• vi:Jilancia. . 
· . De sorte que 6 prcc:iso que se de .;;cuhram dynamites. dy
nmúiteirqs. nnarchistas, Lerroris.tas, par.l se poder dar justa
mente o · credito com que se vac avolumar .a verba ca Po
Hc.ia. . . . . . · 

Ai;:·oi·a, Sl'. l'J'esidente, veja V. :mx . como a Policia con
i;idern. perig;osa H União de Gonstl'UCÇÜO Civil que nssaltou . 
füürn. · ulli, reLira as taes dynumites, deixa a casa nesse .e1'M 
r:i do Unos.t·1·a1u::I() 1rnw 1·1hotoa1·aphfo ), idcimmen! e J'nsgaclo~ 
ns papeis, quebrndM os moveis e o mais tudo virado ; d~i~r\ 
11 m~1 s:accarJ11. aberta e i1üo p0C1 m lá um gu:wda. . 

~~o . ·rim de algurp tnmpo, (.enc~o .~ido . assnHadt\ a sncie
rJade. qun.r !a-feirn . no .sabbado. continuando a assoei:\c;ão . sen1 
um :;oldac.lo á pol't.a. estando aberta umn jannll::i e a Paliei[\ 
r.Uo appfl t'L'Cendn. nf!m paro C>ntrnr·. nrm1 pa1·n ~uat•dnr, nC'hD.n
clln-sr.• nhan<kinacln n·quellP . «nutro dr.• nnnt•i •·lli:;;l:n~ » lt.•.r• mendo:o::. 
o.:: dil'or.lorcs cn «l::nião .de Construccuo Ci\'il. que 1Nrn1 qunLrn 
e.hUW8, 1~n tmram no )Wcdio e tomaram poss r.' dn séde so r.i"al. 
A Poliria uindn assim niio . .::é ineomrnodou 1! l:í contirrnnm 
1~111 ~ :,:; «rn•omplos · par·a outrn». E' inwwosirnil '? .• . 

D1' M1·lc que a · associatião f"JUü servfi para oc<:ultn.1: dy.o. 
na.mil.<', n ssocfor:t10 tm·riYel, <lUe téve 1 ô asirnciadoi; pl'e.so!-! 
,e log-c d01lois Jl"Slos r.m libm~dnde sem o menor ini:inmmodo, 
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· ~tii agora . n f1Ü . J' 11.:ou ;.: i"1b a ;..:uurd::i '! d c:i l ~i'ncia nenhumt1. 
Um. incti:vi~lu o, p(•r1~rn. quo r1.1m·0.rs::w ;1 ~(\ dia $Cguinf e, a r~
spe1to c!c d;vnarnil0 t: r.iu<.• u fa bt·icav..i. é preso e é o unieo 
que vac pagar tn.da e:=s:n comedfa, . 

S1·. Presidente:, .~ou vi;;ceralmentc 1:eontr ario aos pr:oce::-
:::1.1s d)-·namill'! iros, po1• dou s motiYos : 1 º, porque me repugna 
1.1sa1' clA meios violonl.o~ para impür qualquer cr 0n-ça, reli
:l'iosa ou poliUcn: 2", porque sc-mpre o julguei contraprod1;1-
-•~ente ·e; porLo.nto. 1~nle ndo que, nos meio!' opera.rios, a ~adu 
dynamite qnc se duscobec, ·cm ln.gat• d~ lnrro l' onl.re o:=: pa-
1 rões, apertam-s r. as c i·avf.•lha ~ dn. ld dú r•_•pressão; e a opi
nião publica, qúr:• ucornpaoha. com sympnlhi:x a; multidão sof;.. 
!'redora . .ius!.n. ou uão .iustan1r. nl o, tom:-l-~~ ó• ant.ipntllia. por 
r~nes e os isola. em urn:t elas-se -tindesejaveb. 

Assi m, Sr. P1·1~s í den!.e. poi· politicn. por dit'c'f.'<;ão , p1H' ut i- · 
liolade opernria. ::i dynnmile ~r.mpn' contraproduz. 

Pôde dizer-!)e f!ll!) na gl' t!YP. gn1·:1l da Li~opo ldinn. apezar 
d n~ violeneiu:::, .-ln~ · lH'iSÕf.'S e dat: in.i m;tir.as cinmo1·o::;us que 

. rt'presenta.v am contr·n. .os opcrario:-l. o gclpc dado pela policia 
1111s l'eelamantr}S. n ão se l'Pg-i ~li·ou ' ncn!J umn. violen.cia r;om a 
h•sponi:i_::ib ilic~nd1• crit'f~climtHltl' · cl::is n:\'SCfC' inçüos operarias 
r·onseíenlr.s. Houve. ~i m. o npr,iarecimont.o f:'!:;por::i.dic6, ·sal-
1.i.•ado. clü dyn a 111 i l ei> r~11.i º" nu Lorf:'s nu.ncn se descobriram 
q11 em eram. . .. 

iE" verdacl•' ·quL· t'E• l.alivumt~-ntc ú:;; pa.dar ins s-e l-eem veri
fieado es$e::; nllento.c.los; mas posso asseverar, d.; sciencia · 
t1t·oprh1, corn conlH~e imenl-o do f acto, quo ni11gu0m repr ova 
mais sem<~lhunles pt•oco~sos do (iuo os p1·oprios opernrios que 
:::iío au.ing·irl0t=:. mni~ rlo ([lH' ni ng·n ,~m. por esses actos. dq vio
Jrncin. 

_ Orn, nc::;sa::: . (·.o n(liç.õt~~ . ni1u é c.riv(•l que uma us;;;ociação. 
:1 mni$ fol'te, ,justamr:nl0 a capnz cln mnu gl'év 1~ dctoriosn. 
t·orno t 0H) li elo divN·sas; a ni1~ll10 r organizar.la, abanclon~ o ca-
111i.nlw r.la 01·tle1n pura !=C' ntit'nt• no crimt', quando elln sabo qu1' 
islo srí pót.!i:~ dnt· um t'i'lmltnclo: 1~ n polic:in 10. t' ·um p1•etexto 
1,:11·0. r.lis ~olvel~a :'i. m~o ar1nncla. 

Seria inep ta P. absur da n hypothcsc · de qu(' e!;~:1 a.s;;o 
r-i•w:ão. quo tem um nJ_>par1~l hnrneuto compfolo pal':l 1· 1~1,:i!'li iio, 
J'os,:c> _ l an!~~u 1• mií.o clP um nw i1) d·Ps~e< quando {~oni .-:110. rc>sís
le11c ia. simplosnwn t0 , furln ron~n~·ur'. ·L\;':ío é cl'ivQI. ntío ,1 
r.mr ial se.ia · isto. 

Si íMsc ntfi r·u · nsso(~ iw::in. da .~ 111nl Oi'~m 1 !;.adas. mn t di •. 
1 · i !.;·ida~ . 01•n de pr 1~smn ir q111'. i1.-, 1.l1•i-:11~p.; 1·0 "" C'-:'lns:r. · n;i11 
l.Nidn úod iílo im1)01· nonhumn \ '1' Z ,:11:1 vonlad1\ ·1nni:1t:<~P mfin 
t1"s:o:1• m 0i0 cr.irn iun,;;o . 1:· 1>1•1·1.H1(•0. l\fn :< urm~ ai-:stieiaciío 'Jlll'. 
1·011111 1:stnu d11:i:irv.ln. P i.las nwl111H'0s org-am:.:ndas da Ctipii.nl 
F1•fip1·n. I, lqnç~ r mão dc~r::e nwin, com qun in!ui l.o, ·si, pC'.IO~ d1~ 
IJlH' rolla d1spoe. 11u~ 1's l-.i-io a ~nu a.l carwe, 1! n, qu e a nu lot•iclade 
não p6dc resistir, sinão . .,.allando por cima da loi, ella tudo 
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(Júcle GbL1!t' '! .. \~::.:im a q111:1 i1 apr·uveil.a u ensü elas dynamites '! 
~\· 11olieia e ü a~~oe.iaerio elo!; iial :·01'S. J~is alti .. 

St·. IJ'!'1.!;;idr•nlt1• ,;fin P~(('f> n;;. Jaclus quo expu11l10 ti Ca
rnm·u. pal'a qiw \'i>j:.1 J:i · ~m qun n1.1 l' Lrndo 11w pa1•1!.cc l1av1.•1· nissu 
lltJJa d1.·~l':'t1" ü·ns·1•día;; pnli r:in.1,•:-i. E t.n11Lu (·, a,,:~ i rn q1w o l11m-
1·atlo ,.:.:, .. t:ar·lu::: d1• C<:111po::; ui'io d(•:';<.',ia qui_• a Canrni:a infm·rnc• 
solJ1•e us 11 u t11p1-; do:-; q\H' i.l1!puzern111. J•:~>;!.t •)l'ir:>nlní.:ão faz lH'ü"'
f;U mi t' rna i,.. q u 1~ nu ll('fl qtw a pu 1 i td a. n [lr.1 L r ~·nclo L'O nria111.:u nu.~ 
w•tas que a1·1·urniJtl. fn.i1' de oxltibiJ-a;,:, lcmct·osa qu1• Sl' cl1_•s-
111a:::e::n·c a J:11·en n a v1.1 rd~11.ip rttl ilo no a:'\Snmpl.o. · 

]~' clnl1·ü que. si115o liou\·cssc a·qui uma a:;:grcmiueão de 
ln1•11dazrs r1·rrnído:-; (! inlf•re . .:~cd1·(1;;, ltonwm; que fazem ela 
\c.:1·tladi~ qunlqll l 't' 1·uu:,;a dr• eln:,;lkn, dP ar:1.:ô1:do tom a ex-
J i:n:-;ãu da c;-;pol'luln qur.• rr.•e1~bern, n5o haYl'l'ia d uvida em lho:; 
J'l'Vt'l<ll' U~ 1101nl.'S, 

Diz-i:•\ qtu~ (· J.Hll'a ilão os expof· ú sanlia dos uum·chi~La:,;; 
mn;:; ,, o v1·oprin linnrndo lc1.1de1· du maiol']a quem Yc.t l' dc
moni:.t1·nr que ~C'rnellwnte f>an1rn é .muilo pouco tr~nebro~-;;a. 

Ci 1 ou ~. Ex. o J'ad o de u rn nçoug;ue il•o que depo:r. nu~so 
i nquC'r i 1 n !'. um n \'t•z i:1r•:::eohel'l u. !'oi bo~·eo t.ado. e o Joi por
que :.i rnai11l'ia rJu:,! f' l.'ll.c; ft•eguczi:• . .::. que :-;e cornpunlta do 011•'·· 
rLu·ios, t'c•::.:ol•;C"!'U não (!OHlfH'Lll' ruriis irn suu ca8a~ porq~te ellu 
<H.:1'.USL\1':1 i11.jt1~l::nnent.L• uma associa1:.~o opcruria que a pt'O
pl'ia pnlÍL'io nifo aeeusL'l /• uni g·rupo c.J.e op1~t·nrio:<; qLw a lll'!J
vrin poliria soll nu. r·omo nüo nodl'nclo Sl'l' aecusnclos. · 

Qllal i'ui a p1•c1vid~1w ia anm•cldsl.a '? Dynnmitnr o a1,;.c1ug·uc1 ·! 
~laltn· e 1 [H11Y11;1n-? Da1•:...l }H' uma sm•t•tt ·? ?\'fio, hoycoLLui·. 

1·~111 fi11. p1·r•l L·11dr a p1.i\ kia CJLl!~ e:;;ses opet•o.rio$. Jt·1.·gw.'1.P~ 
dr! tal n1,:oug·ul·it.·o. que Joi muito 0spouLancamcnf.1\ ae1·Nlil('I, 
n1 ns rnu H •: pcil lei nl mollt.1', 110 bando pnrn S(~l~ Lcsl cnimiha eOH·
t1·n urna tl;.:,.:rwi:u;::ir1 qur a r1l'np1·ia poliei~ ddxou do proecs~nt·, 
J L\'l'l'S n;.: .~ 1·11s di1•c>t101·1~s 1• todo:; aqucllos que l:t foram ('n:... 
t·ont t':Hln:-:. l1n11ll'll1 qu11, J)ol'Lanl.o, uccui:ion çalumnicsamenle ::t 
1 efOI'idn. t1:-;:;;oda1,:.::io. pl'el<:inrlo a polieín, qu1)1' o lto1ll'ado 
Oqnil ado que ns ~'tWrtu•i o:; nfío se t'fWOltem cem Lra serne
l ltan Li' prc>i~Nl01· e• c·nnlin11crn a dar dinh.cfro a c::;:sa c~pci.:ie d1~ 
rnag·a1·cJ'e 1.lr• v:u·1!,jo '! ::\ifo ,~ voi::si nil. 

·p:· uni uh·il 1.'c> nnn1·ehi~ln n bo~·collag;cJ? :Kunca o fui. 
1.':11 µ1·urw d1• Ú'(•gu1'zes dn qualquü1.· casn. ~rJn( indo-si• 

u l'f;'ml idP Jll''lu pall'ií11 rl<.'lla. ll!:1d1~ J'uzcr ',lllm g'l'ü\· 1_1 · rlo rom
pr•tis. 11:11) r11lqnil·it1 niais nlli. 

-. li,., •• '":1~~,..lla i1ow·o n irnp1'1'fl:"'<t 1•lm·1>1l'\a ::Otl 1·1'.·i~ u p1·p1~n da 
.\ 111 '" • ' - • · · · - ( L 1 • 1 · .. ,.<'tHla avt11.~~a ,~, 1~~ •• p~~ n t'!'r\ · !~.P~.a..; ~11~~n1n~e e OL'a111"'.~. i;u ·~'.·a~''_<'-

d adi'. q1w rl1'\'I' 1 Cl' sm•prehrnd rdo os J nt'!lLl.l.'s U•:;.L~ L~ PJ L,t I, 
ij(•ixon rl1' Jr•J-os: qnaf'i :"!.'.• BI' 1 ia o ,jnrnal pr.1r o\;1·1g·ni:;an. :tn 
lrns~n q\11~ quando i-ll(! c~.1.1sla\' U um Lc1sluo l.olla genl.r~ lia e ai(\ 
1 ia Oi:i 111.\(} nú.o deYill lr~1·. . 

;\s<;itu. n pnvn fez n boycol 1 age 00Hll'a n impl'Plli-í~l. 
Pu1· u1d.J'o larln. llf.íu lia 11rg:CT0F: ele imlilkidnclo qno l'tlt.1~m n 

111),·eo llag·r•. un~ l'On 1 t'n M n1_\l.1'0$ '? N Uo 1 ia cu::;n.:' eomnwreitW8 
(!Ltr.•, r.~Cnbt'leecmlu a coneurreuçi~t •Hloptam fornrnlo.s mais 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 22/00/2015 15:08+ Pág ina 11 de 27 

liú l 

Clll 1111'110>! tlc: hn:-.·rnl lngr? Xiío r'• llln l'l'f'llt':•;o \hT•'. que qn::llqU•'l' 
inrJjyjf'luO p!'1dr• lnmar. •'Sf'I' 1h• l1fin ('(lll)f)l('l'l'i:11.' 1•nm ;\ llll n·! 
:\ito e . .;;!:'t llll l ilH'l'drtdP dr' <·ai.ln q11:1l df'ÍXllt' t\1• c·ni"l)j)f'Hl"? E 1•,::;1•,.; 

q111~ cl.-.ixnrn f.11• enm1w~w f·>:lf1n JH'i>j111.licn.11di"1 1n•!a f.:lln .~11u/111 n,.; 
Jll'''fll'il'[D.rio,:: ·? Xiin: p,:lfio np1·•n:1s i'n ahst••ndn f.1,-. rlnr n. g·anltai· 
11 din]l(1 i1·0 dn~ n1wrru •i11s :'1q11l'l\•1 q1w :-: •' rnr'! lf'll n ~"I' l~~1t!
rn11nl1n c•rml r•a. ns · 1ifH'l'Ul'ios. <• 1·i"1rnn sr·• 'iu. 1 .-.,:1.c'tnunhn J'alsn. 
porq111.•, .J'l'piln. T1. puli1·ia niin pni1dn l1••1•:;;1•L:·11i1• :'l 111•nl1111n de~.:. 
S"i: ace11 ~a.Jp,;. F:I lf.•;; a1.11'1rns. 1 nrn a111 ;\ ,:un 1•1• p1·1•,:al iu. ma" 
ehnrnar a is[1 1 saní1:l an::irr·liisln (: r·~1·.-.s:::h·nrn11 1 1l1· cl1·nmntirn. 
;\1'm .~iqu(·r· :·;·•1·ia sanlln nnnrchi,:ht f'i li"itla,: n.,: mnnllii::: o 
acnu;,;·nr: i1•n i·c•celwss:.P um dn q11«lll',;: nvn . .; ti 1' pi XP sll ]lp" n hi f•' 
([li() ! i·,·.:•s:-:0 p1•ndu1·arln, o q110 Lnrnlwrn nrío n1•11nl.1•1•1•11.· 

Qunnt.o ao.~ O\'OS Je pixe, ú JH'i'1' i;;o cn11L[l.t' a hi3lt)ria 
C'Onlü I~. 

Quc·m tOlllli'f'.p a JH'U1;n_ do nio dt • .htn•:>.frn. ::0!)\H'f•l llLlO o· 
;~nmm1!r1~ io n l'Pl.aUw,. ~nh1~ qu1 1 e::;sr' 1:on11110rr·io 1;. i''ln g-01•fl l. 
rn11"1~.rYado1-. en1•1·nnc;n. l'N11~ei011Dl'iü. l'C'l l'Og't'flrlo - \'rtmo::: eh..:. 
zor• n pnlnn·n: i'\ rní:-::011C'i:-:f:1. li>m !Jor·1·n1· an nriyn, (• pm· indolr• 
l'ütinci ro. T::idn~ o:-:: 110s:.;1)~ nwl IJn 1·0.rn 1'"11 ios 1• prog 1·p~;.;ns 1l11)rao.;; 
e mal('l'i:H''" o Un~t·arn s.c~mpre prla prt!u. 

Os 0Jril.Jl'l'gwlu;; no commrrcio qui:wrarn ohtrt' n 1·cg:irnen 
11ll;:; do:i;e horas cl1> IL·ahallln, abrindo. clig·nmos. ús 7 dn mnnhi} 
e fN!l1a11iln ;'t;; 7 1.la noi!t'. Foi uma lultt Lr11nH'tHin, porquP, F-\i 
nl.t;uns pn.!i•ií1'~ ;v•quii"Sí"inm - 1' r.s do!". gt•nndr8 PSLalwlPcirncn
!.n9-, C'f:pf't' i:llrncnh'. t in lrn. m in l.Pl't'SS<', rm ncq n i rsr·f'-t' - os dn~ 
c~n:::ns dr- va1·c>,j1) i1ilo linllrun i~·11al inlr1•1's~1~. m.1 1w11>:a,·nn1 nriu 
101', <' resL~l inn1. ma ti! rnllo ns por·l.::is ab(~rl.ns. 

Q 11 rJ fo~<'i·nm os i"!ln prrgndos cln c•orn nlC't'C' i<)'? F.ne lwr:un dn 
pixe un;; /l\'M. 1xts::.nvnm pr-ln frrnle dus casa::: P ns ai irnxam :'! 
1:anl.al'ia do.~ faC'lrnda:<. E' :'\flhidl) quP n rtwlnria um Vt'~ ph:ncln 
i.<'m dr. s<•1' ! rnbal ltadn. 11icacla. Dcs,;c• modo o 1•u1·1·ilnçn J)at'n. 
Hão coúli111rn1· a IP!' pr'i.'juizo. 1.1enbou 1ulhrrindn. :'ifin :::r.- 111'1de 
rJizpr qur. <IPixr- d1' s•'r um nllc'rllrvlo :'t p1·opri1'dadí'. mn.~ ,·. rnn 
aftrnladn Jn\'i:::::.imn, urnn tlt·~sn::.: l'i"JW'-''"nlia::; flll" ns p1·n1wio~ 
c•st udani (I.'; tnmn 111. !'nirio I nma1·n m 11r 1 C:\:-!(i das ln i·u nja~ ela 
i:::ahinn. E 11ing:11Pm tind11 nt'i'irnt:ll' que issn Sl",j:l uma eo'u~n 
1 f't•ri\·i~I. 

Ag•ot'Q l)lH' l'Oll.õí'P.ll iram 1•nm is,.;n? Qtll' ht iit' l\I) n in rl1~ 
.fonrir.·u ns Prnp1·1-.,qnd~):.: i:ln 1'rH1rnw1····iu [l'rrn a~ dnw lrnra~ 111' 
ll':\h::1lhri. :'-lnlnrnni nlp.·u0m ·? \'inlnram a pro1wiPdnd1' do Lcr·-
1.•r•irn? Xrtc). Apl'tHl~ º" j•nr·1·n111.:n~ 1 h·r.'t'nm 11110 f:'' rnn rornrn1· 
c•11m 11mn i1V•a m11d1•1•na --- r1•1'011lwr•1 11· q11P \111m1•m 1' tn1nlw1n 
l1•rnwrn. q111' r·!'l \:o.:<'it•n nfln 1'• nninml. 11fín 1\ ins11·nrnnntn do ü·:.i
l.1:-tlllil 0 !1•·111 rlil't1iin !I t!1 1 .~1·n111:n. li di\'f'1':-:1)p~~ P :\ Ulll flíllli'íl d1~ 
:l11·~1·i;i. 

· ;\:-:sirn. n11 1·n~11 iln" 11\'11;:, c11.ia /i11md1;//,• ll•'!!l ':l l:inln l'I'~ 
1111gnim uo di~nn D1•pul ach1 p~11 s., Paulo, s1•.in. S. g:-,:, ::>t't'vido, 
nl\fo.~ f.:iÍ1l 1wl'l'1dtn1111•1il r• <'XpliP:l\'Cl~ na mnl r1·1n .... 

W um nwin al i'• muitn suns;n·l'in dt' l'.onvc•ni:01· os: i•ecnlc::i
frn n l í'~. :\üo :wo1t.:;1.• l l10 qnr ui> em. Ac h u q111~ Sí'l'ia ml'l hnl' 
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proceder por via. legal. Mas. · ha rear.«cionarios, ha t•eLt'ogado~ 
que s6 se convencem por essa forma. como lia. poliLicos qtH' 
só se certificam da sua impopularidade quando tambem tomam 
ovos na rua. E' uma que.stão · dl'l pe·rcnber ::is m:mifesf..acões 
publicas. · 

Sr. Presidente. chegado a ~stt• ponl.t). o honrado Dqmtudo 
disse que na policia o expulsando (Já está sendo chamad{~ 
assim) se declarou <:.ommun.ista f~ que empregaYa a dynamite. 
as lampaclas, os ovo:; para a ir.n1llalltacão de !:ilHl idéa . E 

· ~. Ex. fez uma des:=:1:~rf.a1;ão sobre o eonirn1m.ismo. Não cnlt'(• . 
i\tt mn.feria doutrinaria em qu" n illustr~ r.olleg-a fit·mou a sua . 
i'<:'rtcza par'a rcfugar lodo O· id6al nnvo. . . 

Apenas entendo que o nobr~~ Dc1mtn.do. d-0clnrando qu r~ 
só dentro da lei. os o_pcrarios podem te1· rcmP.dio :í sua sit.uacão. 
Pxagerot1 um· pouco as virtudes da lei. 

Participo da idéa de que n vida do direiLo sr;. desenvolvi! 
.iusl.amente pela morte das leis . Todo o direilo; quando se co
dific.a. quando d:.1 esse ultimo e df'finitivo cry3lal jurídico, tem 
at.tingido o SP.u fastigfo, e, dahi "rn <knnte sóinente póà<~ 
d~eahir. · · 

J :í. se ehegou a dizer que ()$ CorJ ir;ós mo1·1·0m no dia em 
ciue nascem, ou me'smo na vesf)f!1'n. A'i> l<>is qtrn 1consigamo8 
fnior pam os operal'ios tüfo podom absolniamr.ntc oxprimfr o 
novo dirr.itn. prwqnP. quer a. n,os~a Cnnstitui1.~ão. qnM' os nosso:.: 
Godiqos. o Civil. <·omó o ComlYlt:'I'Cial. rflmo o Pnnal. süo pr1:!
l'ipit.riôo:; rle nrn i;nnveneim<-mt1.1 c•:·.onon1.h·0. rJn um pre-co1H1 eif1~ 
n-Hwal ~· de' unia organização .it1t'idi1•a qur n nova s.oe.ieda.d11. 

t1>m de rr:t'ormnr. · · . · . . . · 
· :\~ l0is tcl'i:rn1 ele traduzir n ndap1acão do autigo direito · 

:ís id1!n~ moderna~. ~~onfrarias ti propric•(lade indi\' irlual, con.-
1ra1'ias ~o eapitalismo. eontra:ria~ n-0 rniJUal'ismo. Ora. scnd t• 
us~i-m. não sn torna <'-riv<"l que 10i!'I nnvas p0t:sam Yir sobVN'hH' 
a propriedade · individual, o t.mpitalismo. o . mllihl.ris rno. sen1 
que se,jarn subvert.idos os p1•opt'ios imtitntos principnes q11 c 
e:xp1°l\Ssnn1 o 'clir0ito e de acc1Wd0 1' om os qun:es fni t'Ons1 itoidn 
:i :~or. i Pdad0 actual. · 

Sl'.'m i~sn. Psla1·emos erMl1dt1, no dil· 0itD nnU;ni. vPrdàdo i :-
l'O'-l . pnlypn ~. eo~'llll1Plos. qu0. p twn sHnri<H;. v1•g:rtem. ~ l' tn rniz1~~. · 
~r.h1·0 essas v1~lhas .concep<;õcs. . . 

O qn0 lia a 1·0fo1·mar. i·1~p'i11\ 1\.'11 dir·nitu. nfí.o .~iín n~ lei:-:. 
' r• ' (\ dir0 if n Sfl 81' l'0Íl1l'ffHl prln i•lH'líJUP l't!f.l'I' n:-:; l'<Wl' •~ntP~ 
pnssarlas e n.s elo futuro . · 

Ha fn.c.1 íll'QS o O.Çl;C'n tes d cs~ci 1'0 rorrnn : us rne 1 nrM silo n,: 
1hrn,s r.nrrrmic;.;: o~ ::ti!N1tcs sãn os indiyirh1íls. s:ín n~ intf'1'1 1l'\Srs. 
~ifo ns ~t>ntin11-~nt.n1;. sfin as idéa~. 
· As 1•.01•rrn!.0s. portanto. anfi i:rn.s rH'<wur•nin ri1·ma r· a so-

l'·iNlnrle 110 qnP f'sl.(I, o ab~ · rn · · ~;m11 J'n z0l-a l'Pl rn~Tnrl:w, · 1· r:~
i.rr0r1i1·. A~ corTPnl:ef.' fntm•ns ·n impulsi11n:m1 ptu•:i. rren f.e. 
Nessas condii:;ões todo aquelle cttw (fl! C'T.'. s1~n1 · rlwolução fa-· 
~er nrna r oforma !;Ocinl, t em 1•1!1,1 p1·oprio d1• intimament.e 
:i.cceitar ns idéns nova !-': p ara a l,1 plkal-ns com P~quecirh et'lto d 1.! 

S<'t1$ si:-nlinH~lltos cte rledicaçt.io ú~ anti~ai:.·. na reforma · social, 
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has leis (J LH) r t·.~·ulam a;: nl11.·í~·~lf:tH; ... · 1•1 1l t'1• n,.; indiy i d1ws uom'-
poncntcs da sociedade. · . 

. Essas t'<,•forrnas. S:e. · Peesid ,·11 t "· 11ii1; ::-r• p;1ol1•n1 d:Ú· no 
Bra:;il l)OL' via f'\'.o lnlivu cmqounlo 11:-; :.:·11\·p1•1\11~. ni: p::i.rlamcn
los. os l1onwn::: 1· e::.: puu:saY1·i~ iwta clit'P1'<:ií11 .1rnlHica ai: .. tual d•.1 

r1:.ii% uão ::;,~ e<mvt'neerem: l '' . . d t.' (llle lia mna t111e:;:tfto ~nc ial; 
:.!''. qne r!::,ta · Qtll'SLão :;oc in.l nãc. ~r' ei!'rrt · 1· n1 imnwrlínta:::: van:.. 

. fngens rl ·c1~g·alia;; 11:wa o incii\•id1.10 que· tral .1;"\ llia. rna:;: pai•a c.l 
l rabal ti o, e W! m 0:;mo, no r:.on1~erto econorn ku dn ~n1· i 0dnd f': :1°, 
que a qne:;:tão sooi.a.l é mm"il ü politieu. 

O S1' . ·,'\nC\L.\)i nn Bt:nc..A·.\rAQl!r - E' umn .pial'fr\ rcvo
·. 1 ui;ão. 

O· Sn.. :\!Au1ucw . u~ LAOEnDA - E' umri. tru:u·ín 1·cvolucãn 
que• se observa. rl0pois do · Christfanismo. depois dn Íll~forrnu. 
depois da France:>:n . Para altct't\l' os valores ec11ni1mkns •' ••!: 
\'alores 1úo1·a0$ chi sociecfa.9,, conti:-m:poran-ea ... 

O $n. :\n).L\NDo RonL.\:-.L\QtH - ).iest<l eo.-:o 1• l:llnhrrn 
s1d0n'tific&. . . . 

o SH. M.,un1c10 nE r.JACERD.\ - v. E:oc. ctfa bein. 
"\ quart:l r0volrn}ão foi chnmada pelo conde dp .\ffon~~ 

Cl•lso. l'm s11n d<•fesa d0 t.hese, cm 1881. na Facnldad1.i de Di
J't~ ilo rJc.~ S.. Paulo .. inl.itulada - Dit•eHo de t'evolt1(:ãn -·- di-
1·0 itri flll (' dl'Vin sm· exercido p~la «santa canalha:i-. J'oi cha
mada el e ·1·1.:voluçlio scientifico, pl'égncla . ~egundo n l:on.de dr• 
Affonso Cciso, pelo «Ghl.'islo sociul do soculo X IX .. qu e et'a o 

. f:::r. . .An~ustu Conte:» . Ho.i 1o\ , na nc1.:üo social nadonalistn . · ~ 
meu ant·ig·o ineslL'c relegou e.S$n. the~e ao esr1uecimc11to '~ pl'égit 
a. adaptação pautat.ina .. nfio fJo 111w1·nl'i11do :i& ·condi(;C11.~ . .:.: . iJa ll0-
1.dedndo capita_lis.fo., mas ela sor.ie.dadl' capitali~ t.a ú:> enndioõei:: 
da ovolnr.fío in·olela1'fa. o quf:! importa rn1 0ss1.mcin 11 n•e~mn. 
porque :fica ludo n. c.rHi:•rio do patrão. · 

o Sn. , \.H!\J.-\NDO BültLA~l. A(lVI -- n:.'i lil:ellf;a '! V. )~x . 
par(O da Cfll'l'l~lll.e pa:;:~ada )1flra a ful.m'n. 8•'1n fHl ~f::ll' . JH'lll Nll'
l'.l'l1~e rn'<'S1.mtc ; 

O Sn. l\l.\l'RJC10 ui~ LAc1mDA - PPr<lão, a .ci11·1·1.•11l1' pl'"'·" 
51<>nl<~ ''onV•n1 n do f\1tm·o o cl(.'!Sce do hn dous mil Hnnu:::. Xftn 
S;}táo ll!i~. pa1·lam i:~nlús. 11i:-m g"O\'Prno~ fllll• conl .. nhnrn 1•i-:,:a 
•'VOh H•ão llisL1.11·frn. ;\.p1'11a.s a s l'H\' C) Jt.11~ 1~1(' ,: :ihl 'l'VÍ:l IWSÍ:.l l'\'1 1-

lw.:i:í.o ' n 1 ' <'tilidad1~. Siín '1'.e ó1pm·rül';;; pnra d1•nnl 1'~. 1·11111: Pn
!t·ando. 1.101' n.s·F-:im rli;w1'. i:HH dado monwnl o. as 1'11 1•1·:.:.ias da~ 
µrnlldl'~ l'l'f!H'lll a:-;, ·r~onl .J'ail a~ enf'l';!'iti~.· dn l'f~f:if.:I r•rwia :t c•l1:1 . 

. J)p,:tfp n Cll 1~ h:fianh:m11 q110 8f' pri'~;.n1 :t p1·npr·i1•dnd1• 1·1ill1•
r•.I iva. :\tio ,~. 81· .. P 1·1~sid c nt0. pregai~ eont "ª a 111• t1pl'i 1~d;idl':· 
Í IUCl'N' ti.ral-n do rwnlo rm fjt\C $0. <-~ncont1.·a . pnra fl pnnlo Pll.( . 

rp1c a df's:1:-,jn.mos. · · · 
· · Eu tam·b0n1 eiH1eo1·do qu e o lio1ne111 não p1'1d 1! ,·h·· ~1· si•m 

:oi. proprieclncl<'. rnas não p()dcm \ 'l\'t:'l' 8 Cnt f'lln 1 mlui; o~ hu
men~. l\1as, nfio ·en lendo q uc só üão po::.sa.m YiVL't' ::.em e lla o$ 
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capilalüd.aii. Eis porque cntcndfmdo r1uc n 1wopriedad1' indi
vidual monopolizadn () ncaparacl::t na:=.; infios das o\~<gai'chins 
financ.cit·as l)l'í'cisn snhir duh~ porque ella lr.m sido iilslrn
mcnto elo rm·iqnPrimcnlo d0sr:::a~ olyg:irchin~ e rnmcn cio hem 
"~L::ir con1mum. . 

· Não são romn1if::suriados. mio i;fÍO :Ú' li fi(~ ins ela mnrll ina 
nihn inistrati'vn. 'CJLH' i n1pcde·m. a alln. e {l. car i r.;L ia. O prohJnma 
P.sf á <'m d iYi dir a~ l r.1•rns. em disl L'ibu Íl' nn<: l~M de prorl u
rr::to 11í'lo~ bt'U('Os prol(llarios, <'.m di~lrihuir as riqtwz::is. 

O Sn. Afl.).1'.·l~no HcnLA:\-r;\QlT - X::t proporeiona.lirlad0. ele 
i:;n1.1~ esforços, 

o S11. ~lwnrc10 IH: LAÍ.!1mDA - O honrado nepul.ado 
n ffi't'ma qm-, na propol'cion rt l idade dt> srn 0sforco, qu r. o pro
dnel () elevo sr1· rio iwocluclor. 

Pois 0sl a (! !l t heso <.mnrchisl.a: o produr to deve &01' clc) 
in•oclur.lor. Mns a qn-:slão é que o p1•oduetor não LC'm o pro
clucto. Um::i. :fa:r.ondn lom varios trahallrnclorrs. Essl's lrabn
ll1ad01•f!S p1~odnzcm. O in·ocluclo 1~ dollc>s on dri proprirLario '? 
E' do fJf"Oill'i0lal'io. . 

Qnem foi o v<~wlad<'il'n pr·nduel.or '? Aqn(lll('I qlir F;(' a1n·n~ 
V<'ila do privilegio ronlra o dii'i'iln do V<'rdadrii·o proclnrlol', 
<·on!ra o direito llo lrabalho. 

· ::\ão quc·remns, port:rnl.o. clc,sl1•uir a prnp1·if'd:Hk. qnor<'-
inos dislribufr a neopril:',dado; não queremos privai· o lWOclu
dor lln seu. lrnhalhn. quiwrmos l<'g-il.irnat· essn lilnlo elo pro

. dnclo1· a cp.H'nl proclm~ ('I nfio a qtH'm YiYr 11arnsyl ando pelo 
lwneo qne pt'o(l nz. 

Seslas condiç:fírs não S('I pc'il'n' di:r.1.1r ffnr s0 n.r1·ancn .n srm 
r:f.: Um ulo: ric 1 o c011 t ra rio: n so<dedad<' {• qncm n n1'rnnea. 0 da 
~l'g-uin1.c fô1·mn: <'rn 2~ milhot"'S do hrasiJnir•o,c; (alve:z :tpPn::H; 
dous milliõr.s posf>::tm lrt· c~sa pt'opl'incladí'. Vinl<' milhõ(l-:; 
não fi c:im f,.íra do "si imu lo da prop1·icd::td<' ·? ficam. Si . cu 
ilii::lll'ib\lo rnelhO!' a prop1· i N!adi" .• si rlisl l'ibu n n prodnc<;ii/1 
iwlos: hrncos (Jllf' prntln~em. quando r11 f'Sf irnulri o in~li1wln 
ela fn'.orn•i Nlnd0 " o alimnnti'i ? . · 

Foi na snriNlncle nnti;;ni. 0m que o pro1wiPlnrio ::tt'arn
hnr·eavn n t<1rrn. não dr.-ixarn. r: in·othwfol' !m• n l'rucro do S(l\li. 
r1!=:fo1·cn. nn rin. sodedad0 modm"l'ln 0m qnP ~1' divid<' mais n 
prn1wiNhvl1' 0 o prnduel Ot' ,1 dono dn ~un p1'odnecuo ? 

O Rn. J)ATTr.o nE FnoNTr:-: - A clisfrihuicão (• mal l'riln, 
i1wonl0sl:w11Jmenle: mas o ll'nl1nlhndnt' nada fat·in. :·d niío fi
\'P":::r rn: <•]Pl'lWlÜOS dl'.' prodrn:i~~ãn qur não i::i:\o ofl. ~l'll!4 Jwni;:o~. 

O ~IL 1\l.u•nic10 im L.\f!lcnn,, - F,11 c·h0p:n l:L O rnniff\l 
nrín <'• l'l1~nw11lo dr· iwod11r1.:ãn. 

O Sn. Ht·:~To rm M 1n,\"NnA -·· A l'Pln(;ãn nün {\ tfin simpl1~s 
l'nmo V. Ex, q11cl'; ü muito conwlie:ida. 

o S:n, 2\fAt:n1n1 o nE LV~E:nDA - E:st:í V. J<~x, fnz"nclo dns 
finnni;:n~ llmn .'>t~iN1cia rhin01::i.: E' elnrn ('> faeil. P.ô se complfon 
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q11 ·n111l1~ s0 -qu0r ~a1·;l11lir r1 pri\'il<'Ç!io. pí•rqu" 0 t'nn11·a a. nnl 11-
reza, e n nalu1· l1:ia nii.o 1:~ (·ompli1·a(la. ,., :-;i rnr•I"~· r\ sing-11 \n . 

Pn!'íltl<' 1·azi"'10 l. nilo um pnyn ll'rthnlltn un 1t• t'L'it ,, f:1'1 :· 
dono .drl: 1':-l'l'a r· da fll'í1d1weii11 1.11na r1·;)1·1.: il1) p1·.i\'ilcgiadn r.111 s,.;1• 
11n\·n ''. ( 11ia l a t·a~.frn naf11 :·01 q111• c~m ffl\'Or.· <lfl:c<~a 1·rnr·1:fu1 
ntilila . 1 ·: 111~,;; nftn i:i'io ltomr'n~ r·omo 11~ ,·11t! 1·0,.; ·? . · 

Dit' - ;:1"' - ltn: rnn.:: lw. il r•;.:i:;: 11n li"lad11 .n11 11·nbn lll n (\ n:i;: (•nn
di(}Õ<'~. :\ií o h:• 1 :11. O dirr-itn ""ltü10!1>r•1• n h0rani: n. · E11. 
q11andr.i n~:'=i~i. nn~d <·n1n utM\ p1'n 1wicclnd1~ da qua l so11 1wi
\'il0:1indo lwrdPi1·n. E . .,: Lou 1.10..-: r•0n cli1~iíri: 1!gune;: úqní'\)41 qn1' 
mtscc>u . i:lr! mnn mull1t.!t'. rwolda:·ia '? n filh o ela in1 1lli rl' iwó lc~ 
lat' in llfti) ;:;;'1 n ão {l'\'I' e·."~·· \Wi\ il l'i! in. t'lH\111 nfw p 1'.XIP ~''t' Nhi·· 
l':li°ln, · nr'tn rc·el.'!.11'L' in:;:lr1.wr;ãn enmo rillto dn rn11 l l1N· J1:lfl'Í1' in. · 
Qual o 1·0;.:11 l!a1 fo '? O fi llH1 da 11111!11P 1· pa l:·i'"in l•' lll mu i ln mni s 
eap:widadl' pnr•n \' ' !1.lCl'l' do cpw íl •ln rn11lliP t' (ll'•l ir •l n1·in n:~ 
r.~0111•111·1·r'1H·ia (]n ,·irln. · · 

. O ~1\. P.u:1.o DI" Fno:-;"Tt:'\ - ~.luiia,.: \ºf~%11 ;.: n l'i llin ri:\. 
n1nllH'1' pn11·i1·ia n1'nfta 1tn p11li1·1' zn n d 11 n1wt·n1 •i11 :wahn. na 1·í
nn1~zn . 

n :=:11. :'ll.\F1U i: l1"1 - DE L.\ 1·: 1m11,.\ ... -- Sim .. r-:,;111 , ·, t 11 n n 1•;::·1t mí'nl0 
)1at i11i $Si 11ii"1 -· qu 1·· ,-, ri!!in rll) 11r1"l':wiu nen hri i1a riqu r-%::i. ~:ln 
o~ Yn r - \ ·Pnt d:t fr1rl11r1:1. 1rn n111 hiln l'~l1·r•il11 rlPl"ta. ~<'g·i.-. lnt:ii(1 
dl' inl í'l'«l"'il'i; r- ni'ín dr.• dir,oi tci.~. nKt>'i ni'to"1 ;.:11 a1·g;1 1 m;~11 1n r:c1n1 
<'\"l!f'J1t.'t1rs '" ::: i in. 1·(1m n t'Pf!ra. 

· _.\µ·f11·a. c•u d i::rn. niín í'l\l'fll~ Prn n;.: n..~ P Xt'l\ P 1.:r11-.:-:. 11 ú11•tn .,, 
q11" n "npr•1·nrinq11!" dw~n a ~1'r r·n1lil:l\i,.;la ·(· 11ma r•Xel'r11:fio. n 
(1 (•apilnJii;lrt flllí' f'hí';.::1 a 8,1'1' 11J'lí'l'rlrifl ó~ Olti l 'fl PX1"1~p(::in. 

O ~n. PAt't.n 1H: FltO'.\"l'r:-: ·-- '\11s paízí'~ \·1,llu1s \" , l~x. 
lí'm. 1·n:.: ii o. mas 11m: paiu·s. 11m·1) ,.; _11:"tn 1en1 1·az:ln. 

() ~·.n. '.\f.\1·1:11 :1 1) n1' LM:1mo.\ -~- (J!t ! S1'nlnw n rú~ pnizí',; 
now1~ ! f(t1:111lns n111'1·:win,: ·1'!11!·:11'nm 1'1ll ~. P:u)h1. i1\-tm ig1·nn-
lr•s 11nq11Pll:l lr~1·1·a itn\'a '! :\·l11i1ns rnil. · 

()IUlllÍll~ r•npilnl j,:(n,: í•Sf !':llll,!l' Íl'O~ PXÍS( l'lil ern S. JJaU l~) '! 
:\":111 ~x\s f Pin !llil . · 

·() i:.:11. !H::-:;rn 111·: '.\l•1i.\:"r1.\ - -- ~lai~ Px j-:(1 1m n111i lns 1wqi11'-
11n::: r11·0 111 ~i1•.lnri11~·. · 

A ,.:::1nlisli1·:1 . d:i ~ p1'nr.:·iPun1I";: 1•m ~ . . Pm 1l11 •" l'1°i Y.anl1~. 
O :-::.11. '.\L\l'.H11:1,:1 111-: L\1:1·:1111.\ ·· ·-· ~1·. 1•1·11~id1•11l1•, 111 '•·" c• . ..;I a-

1nn::: t'\l'~lll))Pll(:llldll d11 ;•Of:[ns 1111::: Jllll'[) n . ..: . 111 .llt'llS. () Ji <IJ\ l':tdn 
l )l°'J>lll:ldCt pP (o P:u·:í 1'• t'• '(' l'",.;l'1tla11ll' d:i \;•lltn " "'l'n la i11~ l r'z a .. . 

n :-:11 . lh::--:T11 ·PI·: :\l 111,-.:-:11.\ -· ... \"il11 ap<;imln. 

o ~n. '.\J.\1:~111 : 1•• 111·: l.M~1~11D11. ··-· ... dn ,: 1·1it111u11.~ mni:!tlil'i
rn~. dn~ fHl Í.l'Õt~~ · p1~ j \' Í h·1 g·inrln~ d !'t~ f'Xj)}npad ílt.~<1 ~· da p1'flppi r 
dllil4' 1·11r:-i l. J•:11 r1~111'<•~<~11fq n in.s111·1·Pi!:iln lln 11·nlrnll11> 1•nn lrn 
í~ ~~!'l'llY ÍCl;°i n rJ:t ~· leoba ('111 (!ll (' 1']11.• 81: e11e0nlt'll. , 
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Podem os honradGs Deputados responder a esta simples 
pergunta : E' urna sociedade · fundada na ju~tioa e na igual
dade aquelln. qu~ eotlo~r.i multidões no interior ao serviço du 

· (;Xploradoi:- da tr:•rr.>a sem. a insLruc<;-i:'ío . nem n saude do corpn 
80tn a possibiliúade ? . . . 

:\"em hn pos!-!ibicludn ck obtel-n, porque o _ frab4lllO de sol 
n. ~ol e u rli>::taneia d,1 eseola eom a exploração. do homem -pelu 
hon.1eli1, impossibilita a que tenha alguma Jolgn. part\ 1:· 
:.1prend0r a .ler, p::u·a í.r eul'ar seu 01•ganismo. 

Pois l')nlão, es~;a multidiíü não <~stá. collocada em s.i_t.üal:fíu 
[nferior na ~oricm·1~et'.e-ia com n; onlr~ quR 1.·(\\'0 esenla . . m0-
<.Hco. hygiene do eorpQ 0 da ahn:i 't · · 

;\ão i.\ preciso refm•mnt' ? ! 

. O · ~ll. P .\lif, IJ DB Fn.ON'rr;-; --:- ~ inguem co11 lest,u qu1} 6 
r1reci~o r01'm·1wH', mas. não é rn'1.'ciso destruir, e: pre<>i:-:o evo
J uir. 

UM· $n. flEPL!T.\Do ~ Prtra ntin r·nlr ügaL' a : nr·1·a u gente:• . 
ignoran t~ . 

O SH. H·1~NT0 u 1:: >fmANn,, ·-· -· Cl)n~l:it»~i<)1· n 1'-HJ}ilal e o 
kabalho. 

O 81:. \·l.\L11111;1n 1>1~ J .. \!.:mm.\ - l·~11Li.·i:·gnr a 11,,1·1.•n tl g:i-·n lo 
ignonu.110 ; . 

K ntil:-•.' u11rn 11pl'r[u.: i1'• 1:<.:nnp'.i1:~H.Ü1 · i;(11•ta•· ;l k tt.a U1, d·;·i-
xal-n dchaixó (ln t <.· rl':i ui(• (JLrn appareça o g'J'0lo '? ! 
· Todo 11 operm·irtllo do campo na Fran<; n. n~o ti:rn a meu-
1.alídaclo <'quh·alc~1il.1 \ a do opet·:.win.clo lia c:i.ct.adc; são pequeno:.; 
l;,,nckd1.·M, t01fü11·am · n~ prc.lpriecla.dci.:; u us cultivam; - pois o 
t•xernpln tln Frtrnen ·uãll t; um grunde exemplo em faVO!' da 
1lrd1~m '-~ da 1•sl.ahllidaclo Jas ins l.iLniçõc:s? Po1·quo re1wli l--o . 
ffran<lü-s<~ no.;; 1aL1fnn.clíos que t! uma politica ci'u:plamL•nl•,~ 
erro:1e:i. PJ'l'OtH'U conl1·a o homi:•m n contra, a .pntrin '! 

n Sn.. B1~:-;To nr~ :\ImAND:\ ___: V. :l!;x estú confessando · q u•~ 
a n1·~·nn rzu(:iin ndua! não 1! tão. J'alla d1.• JÜ!:ltiÇll assim : .Em 
}'r:wçn, !)0 % do.8 t 11•opriedade~ são ('l:Xpl1.11'acln8 1~m 1\1cinc:-iío 
t•1lt1·r• ó 111·op1•if.•l ::n·io 1! o eull ivndm'._ _ . 

O Srt. l\lAtfüt<.:w 1fü L.\Ói:HDA ~ Quem disse c1ur. . ntt l''rarn,:a 
niio se.ia assirn Y Pergunlo si nc· Brasil é assim. ·. 

\"V. EEx. 1•sl[<) al·g·umentando com c~:xemplos de- po.izes 
novo.-:; e r•.i;: l.ou mos.ll'ando 'llm. 

O 811. P.\ur.o rn: FnoNTr.N --· No B1·asil a maiol' pal'Le do 
Let'l.'ilorio n::ío 1" PXplor:ulo 1wm pf'ln propeie tnrio nP.m pelo 
l•jWl'tU'ÍO. . _ . _ _ 

o Bn. Att.\·JANDo :1.iunLA~CA<Jta ~ Ap.oiiido. l~st.:í à dispo
i,;ic~ão ele quem quiicr frabalbur. 

O ~n. l\L\:c1rn.:10 DE :C..\.CEHO.o\ · - · Está á. düspo~ic;ão do quein 
C!Uizer trnbolhar: Eu, si pudesse, ~.uhfrfa com 'Y.. Ex. (r iria-
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lHOS a :Matlo Grosso ü ahi V. Ex. vN·ía leg·ua:,; e leguas de 
oumpo nas . condh;1Jc.::; .referidas pelo Llobre Deputado pelo 
Di.stric1.o Federal, em que o pr•opl'ietar·io não Lrabo.lba nem 
deixa trabalhar porqt1c 6 Senador e e opera.rio nifo trabalha 
i:io1•quo o rn'opt'it.:Lario rti 11.~ 1· aquillo pa l'a \'1'n1 ler mais tarde 
dr.pois d(• va 1 odzudo. · · 

O S1t. PAÚLo ni;: f:'11u;>; TL): - - E u 1•11t'l'l'1~fi\'11 11uul 1~·? E' n 
imposlo · ~1>bl'e · 1.1.s to r1·c~nos lJaldius: · 

O SH •. MAu1uc10 1;1; L.•.GEIWA .-.:. \'. :i:;~. J!a:-: . ..;t1 u rnn · embro.:.. 
i:·ru;ão J0 ioclo o N 1 1pw1·0 passa.t· o l)is1t1 1·i. . · . 

( }. Srt. P.\ l l!.o 1.>E i<'1W~T1x -V. g;,. qtit~t· l:11 t"l. n1· 11 bt·u~o. 

ú Sit .. \1.u:rt1cw 1:i 1~ f,:\c1mo.\-).!a~ :::i o 1·1l'a1:.u g-:rngi'enou . ... 

0 SR. PAULO Ul!i Ft=tON'l'i~ - Acllu (J ue nü.u gang·1•ei10u e 
tJue o jCido p1:idü .:lar resulta.do. · . ·. · · .. 

() SH. HE;-o;To u.1~ ::\1fll .\S1),\ - Afinu 1 n m·udot l)l'Cc.isa, de-:
Clàl.'Ul' o que quer: si nma. 1.~evoh.t~~ ào soc: ial pai'tt Jran~formnt· 
:.t . .soei edadc• uu o que f1k; si 1~ bolchw ... ·i :-::la . .. 

O Sn.. ·uLurn.icw DE LACEl~n,\° - V. Ex .. 1un Jrom4~m intc l
lig<:.mL1~. Yem cou1 p<J1·gurd.as de nlg·il)llir·n d1\ ('Xaininaclc>L' füt . 
rnM1.•ucr.:ão publica: o qt1e que1·0 ·? . 
· 'l'enl10-me eshofado na tribuna t~ t.lii~t'l' Ll qnr quen1 e n qu02 
1~fto qui~ro. V. l'~x. qne1' saber s i qtw1·u urna 1·t>volut;fí.o como 
si müas csll\·cssc1n nu vontade d~ um l1omern e eu respondo : 
::'-.ão lfUet'o n ma e1~vol 1.101io ~ i fl'n• pos" kd foz1~t· 1~;,;ta Lrrmsfo L'· 
rna<:Ll.o smn r1'volw;ão : ·mas ::li uão '1'1'.l t pu~,; ivel ::;inão com a 
l 'íNUlU(;fill. (l'af:U.l'Ci, po:::itivamente ltci eh: l rnl:H', cfo Lrnbulha1· 
1)al'a. ('!la. · Po1•q1w 011 f PlllJ 1) ..; inc1.•.1·iclndl" nüs rn inh u.~ idéas 1~ 
n s qtwro 1·c:al izn.1· ,. ,._ :o:i niio pu:;-,:L1 por l.11.•ui. ;:1·adut iva1111.•n (l'. 
pOl'l[UI' o~ Si'11ho 1·1~s Ull~ i•esisl1~rn com a nia 01·g-uniza1:ão, t'll 

t i.•n hO d ( \ o p [iur :Í. fot·i,;a <fo 14Ue UÍSQÕl..!l1J l !'élll.S ilül'iamcnl.L~ U 
fo1·c,;n. <1uo nn pU<l<'t' 1.n·g-anizat· ; 'n u 1.'\.t 11;111 · L~nhn si ne1~1·idad1~ 
1.• mal 1.•nconll·o a 1'oi•1;a . 11wtln o d 1ap1!1.1 na. r:dw•:n ,. \'Liu p:w:t 
ef\M t' t'oin~1 . fa111ilin .. . }'.l'l!ti ulli a t•1 • io:tH•~fa. · 

.:\g«:11·a, 81.,- P1·~sidt:n!l•; qW)ft l r'.! q1 1n co11,·1~ll1 : e .d f' · q u1• ~t'1 
)•OI' 111na 1 · 1•vn lt11,~1ío soe ial i~ :-:o sn ·ra1;a ·? 

. l~' qUúlll VP lldll rin si:::\l' l~.t; lüS p h1•t11l11l l 1 t!IJ:', 1.'Sla~ qt ll'i·d.tJni>, 
e:• l.:i dii:,:cufinclo ernno h:-·su11li11os , .,,ni/1.1 o~ ltl!'en!; tis pm·las dtt 
. .:.ina ('iflad~ <.si óxi~fi.• nu niio ''x istr. a ql!l':-:l:ío :;n1:ia l;> . 

O 8n. :\t11\u:-.·w1 Hun1..u1.\Qt:1 - .'1'1•1111:1. pn1•ip1J í'i :i. . V. l~x. 
t~:•hí Ni ' · ··nndo n queslül) nos 111.,,,;ni11:-: 1 <~1·nH1:-:. " sl:'1 fa 1.und(' 
iuna h"ll. an·obatlin i ul,.llc'd lln 1 ; v:i 11111.; a11s J'ad 11.", y:unns 
pat·n. o for1·1~110 sei1jntifien. · 

O Sn. ~lAUHLClll Il i~ L.\<.: r~HJ).\ ·- .• \1:1·11l 1n<' it1 inl1 1 1l1.11:l.uul ! 
'l'e1·1·eno scinnli!'foo ! 
. . Vn.mcs dtu· um f::::cllo 111orf.a.l po1· r:inm do aptwl1: do nobr0 

Deputudo ~ cahir ni:i d1·co de eo.vallínho$ :;:ci.enlifir.o a que nHl 
convida S. Ex. 
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. $1.·. Prl'siclentc. o que l'll nffirmo ,~ 11m avi RO no. Sr. Pre- · 
8:dl'nL<~ da ílrpuhlíca. • : (H ;t;: ;;,: 

O Sn. An:-.:.,xno BcnT..\:O.L\(ICt - ,\ rn~ponsahili<.lacle rí 
dM podot'f'S coni;tiluidos. !unto do Parlnmr:!nl0. emnn elo Po-
1.ir:r ExN:u Lho: ô élP t urlo'ó n:=; i1odrrl's c•nn::;I i l 11 iclns da s:orie
tl:H.ln ôfl1 f{UI' vi\~l'lnOS . 

.O Sn . . l\Lwn.1c:rn DE LAC:EHO.\ ---:-l•ni:::. r:>nlfin·, nindo. mais so 
.·. 1·ohrn·dN'.0 ·o rnon . úv i::=o : ou lamh0m sou irndr>t• ronslilt1\dn. 

O Sn .- A1'.:-.L\xoo B cnr.A:\l·AQliI - Y . EX'. r amhrm o (~. 
· O ~n . :'.\Lrnr.rc10 1H: LM:1m1u .--: Estou. pol'lanl.o. danr.lo um 

risisn, q11r l:lmllcm mn in t"r"~~u . O a\·i:;o ,~ <'8l.r1 ; /• · 11re<~isn 
l.Jll" o ~r . E.pilo.c·io Pos~ôa; eujo nome <ledino corn· o lrn.lJilua l 
l'l'Sp0!10, · não s0 illncb,• fiua11fn :h; possi\·l'i i: nnyi<Jad·c~ . que 1110 
sr•.i::nr1 !c\·n.daf:, relnliYnl11P1ü~ ;, dout1·in:lt;fío npl'ral'in no Drft-
s:il. . . 

. O d(n.llrinncao opcrnria ·no H1·nsil (J muilo mais rn.d icul . 
ll1) qno na li~u1·01)a. " nrni lo maif.: i~<)\'«.1 luein1rn1' ia. l 1údc purc
C•~r CillC Pll digo umn novi<hvlc, p.:11;1'.·m, 0n 1ne 0xpli('c.i, 

:\a Europa a fn1'rna(:l'to operaria J'oi h 1nü1: as doutl'ina
(:ih'.' rlo~ racliea1's alran<;urum 1.11nn fraPeiin r.lo g-pupo operru·io; 
n oul rn, •JUn não sr. red!U%ia :í r·1no1\' il'•:fin qu11 J lt(• íJlll't'iam iin
])Ol' . .fit.:nn ('1llloc:ula nalu1·alrncnto do lado da l1·ansforniacuo . 
;.;railnl.iYu t.'ia soeir.tlacl<', de f.;01·le que os Gr1\·1:1·nos nel.nac:; cs
!fio vivendo dr.ssa acroh:loin p.nliliea. Ellci> n[lo .\·h·1'm mais 
ll''nl rio n1ililarir-:ir10 ·nem 1.la. hu1·g1rnzia: <:sli'ín viYcnclo da sci
~i"tn r.lm: B'l'Ul)OS np01·uriô:-:, nr1oindns no.13 modl!l'ados contra oa 

. r:vl i r :V:!~. · . . · · . . · . 
~o ll1 · n·.~ i1 ni'if1 lin nprr:wio~ mnc.lf' r·ncfo:::. s1~1 ·11n l'atlie:10fl, · 

si l?i'1s 11r10 r1t1i'.l.c:rmos ·l'l1nmnr cl0 moclN·ndo:; o:.: q1.t1' ni~1 ~'1a 
iü1n 100111 ncnhmnn :fí11~1li<l:i<.lo soC:icl, is l o t',, oi: quü s:fo doi
lorcs do Sr. !\[eLc!H\ o dl' ou tw:-; J)1: pul.:\tl.1s tli-1 lli~l1·icln Fe
dr•ral. . ) 

K~sa nrtfio OJH'rnt·ía. ~·rnpnda 1:>or l' ll\i::i!<'S. m:ú: qu0 não 
l.1~rn \:a;k1risaefío 110m fiinnlit.lndl' · .;:i:1•ínl p1w i>nHJlúH\ln. sn ú 
doulrinadn co1\1 n f'inalit'lnd1• ~rwinJ dn.:.. l'ad-iL·nc's. Pois llf'ni: 
p1Jt'fJlH' si"lu cllcs n!>:o:;im ? rin L' düui;; rnot.i\'OS. PJ'imciro. por

l!lH' 'fni irnp1•1wisudo o nnsf:o 011m•0t•indo; A~ g·r:mdí's inclu:;;
ll'ins l'Sl:lhl'h'L'i<las. n opt1rnt·io.dô nMWl'll rnmo un bnlí:'t' cl(\ nmn 
l':Hh'l. rn1n :i .-411:\ rn.1·i11l1a, das g·1·n1n1Jes <~ot•rcn!.es irnrni:,;·t'ulr.H'il\s. 

· Esfas eram pot' fnrea (:ompn~l.ri,~ <'IP i11rli\'ich111~ rptr'. on 01~nrn 
l'O\'Oll.::vlnR r.irnt1·n n. situm.:fío· r.lü lY\iSl't'in ''nl qirn n:.;l.twnm. elo 
fadn. ou Pl'::tm ·1·r1vollt1'Clo::: cl1' c·rn1>-1·i('1Wit1. I.' q1w · POL' SOl'l'Clil . 
üdo 11n·l u1•ulnwn l l' c1·:1m i n1:ommodo~. ou 1wfa. :-:iluncã1) dü 1)0~ 
lllll'i:l. N'DHnmir.a, 011 pr>ln dl' l'<'fH'(•i;~i'ÍO flOli<'ial. 

Qunl foi o re$ullauo '? Funclou-so no Brasil ulllh. mr.n r:i.
. Ji<lr11.~e 1·nr.lir·nl. Porlnnlo. OF: 0~)0r:irios Tfra~ilflir11s, Cflll' rnrnm 
~" fOl'1rnmdo <]<'!=;ses ntwlNl~. nhsorYrwurn p<'ln p<'1'n1Pnhi1 ir:lncln 
t.•.r.:sas id1~nf: l'('~ l m0nti~ ~eclnc hwa~. pois ~1)h'aYt11n . ussi ni em 



c!mara aos DepLlaOos - lm"esso em 22100/2015 15:08 · Página 19 ae 27 

::= et1 .$ · ü;,;pil'il1J~: YU 1 : 1~ , f] l W ll;ld:i r11.1 '"SlW, JJ1_1$:-; Uit'<Í-· <.tJ~ U llH.l. t:1.1u 
i:::1; Y0<.~0, que mor·r ·1} 1.ii' J'nll!I' .· ~ •.! al irnenltll':.Í: \·uci:~ c.JLH ! 11f11_1 
:-;1: ,-,~3te. lr•ní a .•ua 11LH!ic·;~ n1l.11:1·lt1: snl.'.1:. i11ie <': in f'1.•liz, l•·:·;i. 
lllfüt fc•lil'iriadl' i·eJal.iq1. Jkal1111·!ll 1.• 11fí1i lia 11:1l u1·1•f.:.t l1tlll\a
.n a .qur. l'C$Ít:l.a ;_i. t.1nrn l•tl :,:1·dui:(:iI11, IJ1Jal 1'1d. p11 t·[:inlú, :; 1'111'-

. mai:·ão d1.1 01wt·a1·ia tl1.1 lH·a:-;ikirn·! JlacJic:1I. J-lo.i o ha um (•ommu
nismo 1Jrusild1·0. ur n b1>lr:h1~\·i:-;n11.1 -h1·a:.: ikir11, unw 1Hentalida
~1e ana1 ·1~-lli;;ta pe1·J't'dl::i r! in~oplli fima,·d11wn!e J.i1·a~ i lei1•a:. 

· Qur: r: o 11bür1' D1•pul.adri l.llll ex1•n1pk1 do 1·n1lin1li~n10 ·?Eu. 
a quem _o;•? COHYilla a _dizer- :.;i ::uu ]Jolclte\·i,,:la \lll t'l'Voltt1: ioil1a-
1·io; sou · eonsidc1·ad:o nus meio:; otwra1·i1.1s cu mo ~· lern1}nlu . iu
d1~21.-;ju,·l'l, pot·que . ainda niin !'i~. 1.l1~c l :l'l'a1;ii o dl! q11e ·11:11.1 al'(;t'i
to Gü\' l't'no, não acce ito ki:::, i;,:{o'' 1\ porqul! a inda 11iin fi:t. 
i)rüfiP&:i.o d1~ . f~ i:ommuni.,:lu ~lo Ht•nsi l. oml't~ . ~1í 1ixhlf' e•.1mo 
•J1_111Leinu 1:•11í.t·e o:-; opc.rari1i,, o c1)J1Ull1.tn isnw. · 

1_:~r Sn. Dgl-'l"J'.\Uo -· "\'. Ex. nw p0r111itla: quul 1: a 
vror101~~üo . desse~ opí~rariu$ ?' 

O S:n. ~l!l.TTA ~.f,u;u.ADo - 1'ó<.Í1.is eso;;cs opcranos devium 
1!sw1· fe1·undand0 110 ca rnpo :i::: . nos~::u;; f1:> 1·1·::v:. " niío c::=ltH' 11a 
l.:upilal, fazcudu · es:>a · indusll'ia C'.l'iminosa ~ · n1·lil'iefal. 

() ::::1: . .\L\..t..'HLl.!ILl üE L,\c1·:n1JA - Yfto alle1·ava, d·e;;lut:<t\'a 1w 
l:'-~ 1mi.:1.1 inas •llÜI) <.1 0:-:ILH!<l\'tl. no tc111p1.1. Si . n~ no$Stt8 ma:::::u,:; 'ope

. rnt'iu~ fossem t1·un~pol' (ad as da ·cidade para n::. i:arnp o1:'. 1:0·1,1 
· ::;t!US lH·a'1~os l;_• :·iam a lW'Snta ca IJ<'i;u, . n: m r!~mn. · Jll '-' n l.a tili :ü.:Oe, 

do SOJ'IO (!llC em l og·a1• da l'C\"Llhl\'.t\1.1 SOl! ia ! J'Ul' Lil' da L'idade 
va1•n o~ campo~ . pr11'lia do::. nH11,p1.1:-; r•u1·a; ·a t:i d a1.h~, u l[Ul' :;eL'ia 
rnu ilu L)ü01'. 

Dl'llÜi::; d1! ~1.1i::: lllf'i:t's dt.• 11:; lúdia i10 llll'Íd 1 1 1•~ 11pi• 1·t11·iu~. 
omlü . cle&c·i , 11fí.u como T1op ulnd1.1, nn1::; eum0 inti'n;,;adut', si 111e 
pci-mi!.l1!tH a cxpl'C!:i:,":ão. inlt.!lli g·cHl1', cr111•r d iiet', n 1q·· u. \· (~ iltur
d1>, o ll"lUÍ:õ. lH)~::; iye l. Ili\ Sl' l l·(idu r!;i 111i1!'!1n. 1.dlSi• t'\' :tl_,'llf,I a Plks 
nH.' l 111·n:-i.1: rnai:'-l 111.ii: dt'p1.i is 1J1• :::1•i.s mc•zi,•f,: dn 1·11111'f't't>llL'ia.~. d1~ 
collal.101·u1·ãl1 nos s11 Ui> ,jo1·nats, •fo t•o11vi\' ellein. 1~111n u::: :,:eus 
Jio1rn•11..::, . "l:hc-gud ~t cón,·ic1:-fí1.1 de i'JtW n u['H!l'tu·iudn n11 l'.\1·n..,:il 
ú cún1tnuni:=:ta , l'ndit:rd, t• q Lw n rni11ü1•ia a 1.1u1.• si• 1·,.J'P1 '1• n 
nohrn Dcpulndo s üo o;;; seu~ /1• 111/1~rs. a rtt11~n'l" Pl11.·s n\l\' f'll t eum 
uma. c1mfimwa ílli1uilada. E ainda wni :-;, :-;i 111i ~ w·1·111ill•'. úma 
oulrn º f:ie•• cfa qiw:,:(i\o ,; l'Sla: . l'l\l P111.·11a111!111 1·11 111i 1il11,: 11(11 .. '·' 

ral'ios d<\i:i usina~ j:'i. e;;ti'in ~:·nclkal i:-:ado;:. Sal11· \". Ex. ~· qu1• 
1•sti.i p1·ndu:d11d11 n nw11lnlidad1•. l'nllnela ·? 1 ·1~na •"•JIP• ·i1 • ili: l'a11a
l.lsmn ~l~1"ial. () l'lllltwln :;!IHIL'CIU a :O:llil et1 ;1•le1 1.·a t.1 1' opr•1·a1·111 f:~Jl
dienlh;a.cl'o uo SC'U cinlu1·~1J de 1•t11a·n . pn1·a ni'í.11 sPt' 111 i:1l11uda, 
})oi·quc ell<.\ acha qu1\ aquil!t.) _,j q~rn:,; i u_in:_\ c!.t'Y1.11:fü! . . . 

QuPr i!':."n i:lizN' qn1• n1.1 J.\rni:: 1l a r-:1lurt1.:an. ~<H'~a l " 11_1l11lt1 
mais gt':l\"t'. tr.ndo-~r~ Nn \ ' t:;fn i:•:::sa. nins,:;a dti l't' l'l:111. do· 111!1~-
1·iol'. (llH' (• l°UlHÜÍen C' f(U!' ll':\lli-:l

0

0t' l l1t\l,'•Í~ l'tWilllll'lll1~ ,n:: id1.•ai; 
~m ::<:• 111 .inwnto~. os "r.ntinll'nlo :-; l' m _p:uxoes ·'' :li; 11a1XtH'S cm 

u;ll uc i:nt\(~ões. 
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E preCiso, Ilôrtanto. mtiít(l mais cuidado, muito mai~ pul-
i"t:i . lhuito mais tento. · 

}'er1:1ína11do, ~r. Prr'sid0.nt0, r..r.m l';. . ..;a.:; dec:lai·.;u~õcs é QUP. 
·~u ais-o. :u~tnn:ente. qu1) a qn0~ttio no nra.:;il.caminh::wá a pa!=i
:s1)S m111 V1 mais agi;;aint:::wlos e m:ii~ pl'ec-i1)il.acio~ do qur~ e:1.
rnh!tiou Nl _Euro~)a, l1orql.1<'. si r~ facto { (UI' na Eul'OP\1 ., ow~ .. 
niriaclo es{a 11Hi.1::; llr.m org;aniz~do. lambr.'m L~ J'aclo qnr· . n~1 
1-:urnpu. a . propricda(Jc, o . ca:pilaf. o F~sf.ncJo, o · ~olclado. tudo 
t.f)m üma organiza~fio. no PtLSso qu<! no Brasil é tudo uni ·anml
í,!'amn. nmorpho, ~f'm pby>:ionomia, :::cm .· p~ 1.•fil. · Só lrn. em 
YlU de tit·gaini:i.::u::fto. a da8$1'' op11 1•arla. Nrs:;:as r.oní.li 1,'.ú~ i-\ . b:u;t;t 

t)llP.· . ( 1:,: nobi·t~!> n0p ut:Hios. ('flJY'IO Pf.:Ví:h(ljogos. nUentP.tn nm·a 
isto: onr!c S<' '!tlcnnt1·a1n no .Brasil Yihmç.ã.o~" t~ntllusiasmo por 
uma Jr.Mn ohs'lrada ? Qunl n. classe qu~ 0si.:~ nillí de hnru:leir::i. 

·. 1fo~J'raldadu a pug:nar •·!m favor c!0 ,m1 d.ir0il.o, r.lc u 1n::i. icl•'« '? 
"\pr·nas uma: n opC'rai!.·io. 

. . Si não 11~rMis o :wdor <! ~. COC'ag-em das nússns eonvicç:.õei;. 
1' 01Lvt1nhtrnri:::. qur: :1(JtH'll<"~ C)t1e .í:í. tN·m. possu<~m pelo menos 
:;obre n,·,~ a Yn.n-t::u;cm de uma com·iec,'.iio pr111'11ncln. r.1·raigar:l;t 
r.rnnfl uma. 'fo1·1:a Yivn da · almn gf' n:Kmi fe;:.krn<lo f'l!H sua vidn 
i:sp irihrnl. e! <'sf.a _fni $l'.'mp1'r' d•násivn i~m qunlrru<' t' lufa. · 
(Jlu-ilo bt!m: mil?'fo. br:m. ) 

.o Sr. Presidente ·- Fica. adiada a -d iS<'Ussãn do 1·N1u1~-
rimento do $1·. l\f:rnr ir.-.i o de ·r.nr.f'rcta . 

Está fi nda~ hora flrsUnnda.no _P.xpe.dfonLt'. 
Vaf'-SC passnt· :í cH·cl1mr do dfa. ('Pa.11.s(I. ) 

Comparer.cm mai.s os Sl's. Fe.lix .Pacheco;· Annihal ·To
l<'!do. Ephig·nnic1 d~ Sa.lles. Antonio N()gtiefra. Souza Castro. 
Prado ·LOJ)ei;;. Pir('i;; Rehello. Tl10ma.7. Accioly, Tho1naz Caval 
en.nf.i. .Jost.'•. Augusto. Eduardo T'-lvnres. Arnaldo Bastos. Tu
r·inno C:umpollo~ Pedro Lago. Octavio l\fangabeii·;L, Ar'linrJfl 
PragMo, · .l ofí.o Mrrng-nbch·a:. Jos(. Maria. l\'fanuel i\lonjn.t•Cf·im. 
Az<.•ve<lo 8ocln1. .Tos<~ dn !\To1~acs. :\la.li a. ';\fachar!o, .José noni
:fac. io, .rosino '1 0 Al.'aujo. Alaor Praln . . Cnmillh Prnll':-:t, :\lelln 

· Frn.neo. Alh01·tn Snrnwnto. · Jlnch'iµ\1í's :\IYi'jo\ l"ilhn. :\l'llülptio 
Azrn·cdo. Cr'll::o Bny rna . .Toifo ~irnplicil'l. Ang-11:;ln Pí'stann. 
Ma.l·cnt · rl<' Fi~c:ohnt·. · nl'lrnini;n~. :'\lni-:<·arl'nlin~ ,, ,Jl)aq11irn 
() ~Cll'.i o ·: 3 li ) . 

Dr i1~ian 1 d1~ 1·t.1n l)Jtll'L·C~N o~ Sr~. A nd L'rid" H1~znr·1·a. M 011-
J.1•iro -111' Souí'.a, .Ab1'l Ch·1•1·nwnl. .1u~i,ininn1' 1k S•~l"pn , Ohcr,.. 
mnnt. {10 ?lf.ir·nni.la. HC'l'tnl:mo Pm·;.:-a. Gnnhn . :\l.twliadfl, Luíz 
Do.min:;·ui•s . .Tnst~ Bn1·r<~l < 1 , .'lnão C:ll))·al. H1'.1'mino Bo.1·1·oi;o, 7lln-
1·n i1·:l d:i. n1whn. ViC'Nl l.0. S.abo;ra. Jldefon.c;o Albnno. :\lht't'fn 
·?llarrrn hfí'n, ·.\ ffn nso Ba1·a ln, Cunll n. T ... imn. Solon cl0 Lucl"nn. 
lloão Eb·:;1in. Hallha:rn.1· J>i:ri: ira. · An Lnnio Yic- t'nl-1'.' . Cnrrea ;Jf'\ 
J3rltto. P 1.·r 0irn rll' Lyrn. Eslnclo CnimlJl'a . Jufüi . ·df'>· Ml'llo, 
Alfredo clr• Mara . . :\tíg-1101 Palmeira .• no1:h-i~n0~ Doria. TJan1·0 
Villns Doa,;:, Pir"s; de Carvn lho, Castro Rcbello, i\'lario l:fot-
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mes. Tjbaldin'1· dr~ Assis. Pnd1·~ :: u ~fenlle5 . . ·.\.lfl'r;do Huy. :\t·.;. 
· lindo Leone, ?lfuni7. . S.o<lr(\ HD<.lri~ues Liinn. J) bald1) lla1i1::i
l hetr•, A.nit..onin .\;.nii ·1·r1•. Oc·lnvin da füwl1a · ~·li1·and11 . . \zur1:·111 
Furtado, $nmpnfo COl'l'!"tt. ;\ ü:all(l l' xa~l~ínwuln, ~\l'ist. iclc-: 
t '.aire, '.\lr.ndcs TaYat'e:>, ~0 1;iYal (11· F1°Pila,.;. L:,ngTul1r1· .Filhl). 
José TúlenLinn . . \Jar:ó·dn S11n1·•'"· .\ l a nol~l lll:•i ,.; .. l11ão G1tinrn1·ã.ci.:. 
'fhemisLode:,: ck~ Alm1~ida, Hu n1:qu" de ~aza1·1 ~ t.h . . Er~nv;is6o 
J\larc·ondes,. llanl F1~1.·11andes . .\l:1rin de Paula. 'l.'1' ÍX •·i ;·a P.ran 
<Jão. _ ,Jos(~ Bt•amlf11\ .ln~·' · AlYe:.: . .Jos(· Gk:rn1.: al\·1'"· .\llH•rl i11n 
Drumrnond. Hibdi·o .Jtmquoir.t1 .. · Frant:i~··1 Ya1!:11l~n·,~,.: . .-\ntn
nio Ca1•1os. Lundulr1ho dn :'11.agalhã.f'.f:. Odilo11 dr' .\ndl'at.11·. 7.n-
rn:l;;Leo "\ h·a r0n~n. .\nl.f'r·o Bol.ol·i1 n, Lamou ni1 •t' lio(I() l't · 1~ dn . . 
]''ausl.o F erl'a'l., Hau l S~1. \\'aldomit·o d ~· .\l:t:,ru lhi'í•'.". Y:.1z ,-:" 
;\((l!lJO. Honorato AlYP8. nuul Ca1·d1)~1),' Sall·'~ .luniO t', 1:arlo:-: 
Ga:rcia. Cincrna.l.o .Be:ti.?·a. Hnrrn~ Pcul.Pad·n. · r>:-;nt· \',·q·;.:1wiro. 
Pt·udf'tllt~ d1:1 ).Tornes Ftilh11, EtO:--· Cha\'1',,: , i'alnwi1·a Rip[W.r'. 
João dA Fal'ia., Sampaio Vidol, Pcdr·n Coo;t.c\. C~!'IO~ d1' Carn
vos, Ramos Caiado. Tullo .faynw. Sr,·cdtrn11 .\la.1·1p1c•i:, Cn:-:.:1::. 
.\fo.1•qu1~s. Oítoni ).laeiel. Luiz .\avim'. L u iz lla:·1 J11du11w11 .. \li· 
don Bnpl.i;.;l.a . . Gom0rr:indo íli hn~. Evnrh:l11 .\111:u· :1J. .\l1·idr:-~ 
·l\rnya, Xflhtwi1 dP f-í·nHv,~n. ,, F1nr1•s dn. Cunha .: 1nn ~ . . 

:)" discussãó. dú p1·ojceto n. GG, 1fo ·Hl:!O. r1br i11 il n 11 (' t';•dif.1 
SL1pp lemPnl:a1· de :>O :000$, parn. .p:i.gamcr. to -n offkin1•s . !' · 
1·1r aç.as .que S<! ·r ei'or1nnrcn1 Oll j:í. rd'or;m:id:u: da H1·i:.::adn. Jln-
1!1·.ial e Corpo do Hombeit'oE:_; 

-~~nr.c.t·rndrt l' . adiada n 'Mntfr('!. 
;,~" discussão riu projcclo 11. 57, ele HJ20, nur·ind11 11 l' l't'diln 

'~~pocial d1~ i.'880:%0$, pm·a acquisição d<~ ín:lf.erial fix1i (' 
1·od:Ull<'. de$l:in:v!o :'t · linha ÍP.l'l'M dn fü11·ra Honit.\'I. e nio du · 
Peixe. · 

o Sr . Alvaro Baptista ( ·) · - Sl'. Pt'e~idcnle, nfw l ivn 
· i.1•nir10 f°I«' \'t"•ril'í1·n1• n;; f•l r.•m :•illo~ q1H• :í Cm11n1is~ãn d1 • "l:'inat11:a-: 

frll'at11 11J'1'1-·1·"1·idos para ftll l! ~rihrt:' dlr'i; hn.s1•a :-:."'" 11 p1·11,j l·1~t11 
q n1! se c!i~rnlP. ,, qn1~ c·o1u~Nf (• un1 rt•Nlilo df' 1 .~i-:n ::!<i0$. p:u·:i 
a1~q11h-d1.:lin dr' rn:dPl'ial I'ixn " 1·od:.10t1} df' nnrn · l':-:11·atla dr.• l'•_•:·r'I. 

As~im , 11:"10 p1is,;n me N1111'nrrnat• eol'n n ~-ii11pl( 1<. lw;111:i1·11 ,. 
ni'i11 t•otnrrw.nlad11 11at"P<·ro1· da l'f'l'('J'ida Commi~ . ..,-iin. 

P:u·rec>-'HIP que '.. f10two a pouno, varnM rmln1111J.1 nu 1·1·~!t
nwn dos f•1'1'rli l.ni::. que• lanl.u 1·nnr.lommunos r•m l ntla <'•si a lr•g-isln
f LJra ! 

·E. S r· . . P1·r~~idPll l•.'. 11 quu 1'. mais. gruvu 1'! q11" a 1:mna1·a.· 11 
annn pa~8ndn, r•onci•dP u lodn~ llS cru.dilo~ pPditlo:,:, 112u.io1·nu 
todo o 0rcunwlll1• dn í'>nspe7.n. eorn o inJrnlo de qur> nno ros~ 

· ( • ). Es(,e discut·so uãu foi i·evisl.o polo 0 1·n 1.h11· •. 
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.'}l!fr l l'l:1 1lOYltdo::, . t;l)lll ll C_Of\.\'Íl'l,;iío llc QlW 1.lÜO ' se t\i)l'('SClllal'ia 
oqui, u C:1.1vü1·1w. lJ':clin rJo t l'~!dí ll1:; que 11c1n sempre i:l Üu bem 
t":d.udac1 1_1s 1• qur) 1wni ~elll!H'•~ ~ãu mal ~tpplic.ados. 

'l\;nho ·:::i1ln. Sl'. ·111'1•::;iri1:nl•.'. o p1•of1.•iit.ó l't'('.JC!l ido :v .. ~l.a l d
l:rn nn -eon l.1·a i ;,I u que l ~,·~i. a dl.'~01·d en:1 ú arJ n1 i llislrn1.:i:í1i puh!k.a. 
con!l'a e,,..~, ·~ l'adns qnl' nrw f' •) ,ju:-;lifil .. 'tHll s iniío )il' la rali.a d1~ 

· c·u id~Hl o:-:. sinão p t' la fa!Ln ( i:~ l'labílídt\de no pedir uo Gougl'C:-:.so 
o que é iwce!:;snrio i•at•n lf; . <.ief:pc;mi:: . 

E: Sl'. ]Jre.;hl ell lc, · oult•;) :l'acln. eonl ra o qnal não l.1)1,lw 
c·<·s~ndo e 11:10 t~es sal'e. i ele ehamal' a nU.1•111;ão Lia Cmnara, r! 
pm·a o :-:e,cminlt\: .\. illusfr0 Conrnlis::,i'ío de . Fin:.nwa;0;. incum
hidn, por Í1t'I~. do ,,_~tud o deslas ques tõe s. q t.iostões • 1'i Í.1anccir::i.s 
e (Jllf', pouco _a pour~o. ·yfío agindo (·.onlra a nossa propria cxts-

. tencia, JK IL'(\tw n maioria <la!) nat_:ões . cu hem jJOt' essas graves 
fnllas . ot\•arnen tnl'ias, port]UC o~ rlefii:its r 0p0tidos. como se tem 
1iado em nnssn pn i:r. cluranfr dezc~1H1s <' cl<'?.Anas cll:' annos ter
rnin::un pC>L' st1prn'ímit' o pt'opdo' l' t'odi!o 11tihlico. ])(H' lo..nç-ai· ·::\. 
rl1:screnc~a ua nclrninistrac;ão t' nos a(lminh.l t'ado1·es. ;:> dalü n 
des0.in cl1~ et\da 'l.'r•gifio · pol' si ii-C g'O'\·e1·11a1'. c;uida1· (fos seus 1H~
gMios, -v i,:;f n quc• a V nião, Pn<:~rl'ogadu de t.ro.tar d'e$les 11ego
c ici:'; eommuns. · mu~!i·a-se ~ada . ...-e:r. 1nenos compctenl.n <~ m<'nos 
ca par. para n ux0r·ekio eahul ua sua. missrto, a l.:01'i)mísBiío, digo 
para concNk1.· um c·rt•d ilo de p0l'lo ele dous mil conlos de r6ir: 
J11::::I i fi t·n u suu N:ndud.:i t.l1';>l" modo: «:\. <.':X:posí~;ão dü n1otivos 
:11n·0~<'n ladt'I. p!'lu _Sr. l\liuisfrc~ . da Vfaçií ., e- ObL'aS 'P ublicas, 
b(!m r·nmo o~ d1.•nw is dot"umPnlos. que u.c(1mpanllum a ·mensa
l!'í.'n1, 11fi.o dl'ixam <lnvidti:-: sobr(• a nccr~ssi1.la:dl\ de sct· a.ltet1dic10 

· ú LW' lido 1'1•i ln · ao 1 :ongTl'~so ::\acional.'$. 
J': '. es~n n Ju~tifit'a1~ilo ! . 
~1·. p f! l_'~jlf ,'1111'•, llitn IW' q IWl'(I (,'.\'.L' t'dPI' d i /'.C'lldn .qne ÍE\~O 

)l~ll> Í-t'lll O t'llllllll dt• sifll•(1 1'illt\dt•, illll'i)UI! 1111lilO l'l'S!H'Íl.O J'i1(\ lll<'-
. n.'r~ •· :i 11nlH·1·} C• 1n1111h:!'i'in d1' Fiw\ui_:n:-:, ilh1 ::!l.1·i• 11 eh1 ~l'll sabúr 

r• p11l11 :-:1 •11 m nd n dl' :1;,d 1·: 111.\s u 1s l tl a <' l'l~t· r1tie u:;s itú ~e .iüsli
J'iq 11<• \1.11':.\ {' IUlf'l.'i::1':"i11 tlt' ('l'(•dilo t.I•' J.W l'l 1J dí' d1.\llS rnil t'O IÜOS du 
l'tfo ! . 

!)11s1 '.ia: ·i:1 q11<• :i l;.:urn tl11~ 1n1.•1nlH'ns 1.la 1 : 01nmi::1~ão; . aqni 
p1·r•:,;1•11l1.•. r. li;.,;'-'"·~I' .:üi,:·uma t'1'1l1S:\ qw• dei:;l'izt•~:;" ns· a c.:eufJfü,!-ÕOS 
q 111• l11v:1t1lc•i. 1• 1·1ur• .i u~lifka~·S1.• o Jlll'll _ p1'(11wiu Yol11, t)Ot'C!lll' 
q1w1·0 ,·11la1· p1•!n 1 •ont:C1 !-l~Ü1) do l:1·11ditu . Cu11111 1.•::.t.ü t! que ·nflO. 
t'.• po..;~Í\'l' I , · . • . · · . . 

O an1w. T.ias~adu o <:11\'l'l'lllJ 1IL'dit1 1• t\ f:ninnr'tL cuneedcu 50 
1uil f•onlúi-:, Ju~ln11wnl1• lHll'n mf'llio1·anwnl11 .elo mrde1•íal fixo e 
rurlnnl r- dai':: Psl.1•adas d" (' 1_· 1·1·0. al1\m de :!O r• taulos mil .cou
l<.1::: yc d ad11s no 1w1:nnwnlo_ tir•di11a1·ifl . Ora , sfo í O e lantos mil 
l'u n ln~! 

O l:u,·et·110 aiuda n5.u t.lou c-ontu. á Caii'ln.1·a, uo que p10 
n111f: lL', da:- tlesptvt.t\$ fdta~ J)OL' 11 • .;;..R(' ('J'f.'di.lo. i\ilo s<:>i que ns 
Ps1·a <ln8 d1! f1w1 ·~, l 1.'n lrnrn ~ido niolhortHln~. não seí que Lcnh;) 
si dl.\ t(m1pratlo ma t01•iu 1. q\1e1• fixo, quct· rocl::mLü. N5.o · sei 
1nesmo qw; algnmn r.st 1·:.úla _dt• :!'e1·1·0 lL'a ft'g·u 0 açtualmenle corn 
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· iuai~ v.mLagern ü l'Cgulat•iclatl1! 1.1ai:-~i o publico iJo · <fU(l m1tc~ 
riol'mentc, is lo é, .um armo . · atrás, quando concedemos ao 
111xecutivo o ci·edüo de 50 mil contos. Como agora se vae pe
dir, para o mesmo fim. t!.crca de dou~ · mil contos, sem· ·justífi
. c·ar,;ão P, smn di:i:oP como foro.m g·astos os 50 mil já votados '! · 

St·. Pl'í!Sidénte. nún i.eriho oulro ínLuilo si não úhama1• n 
állt:n~.ão da Camara., e dos propríos membros do Poder ~x~
~u t,1vo para osses factos · que · 1ançam o dcscredito sobt•e a adm1-
n!sLração publica, i'act<Js · esse~ qlle não podem continuar e · 
que · precisarp ler. um par•udciro quanto ·antes·. · 
·.:. · · O SR~ A..1{M~\NI)(~ Bmu~,\).fAQU.f ·- Permiti.a-me um aparte . 
V. Ex.· c.onside1·ou as erio1·mcs altas de preço de janeiro para 

. üú'? 'Não eons.içicrou. Posso int'ormat' a V; Ex. · que os -precas 
.1.:os materia.es de estrada ele · fei·eo :mbiram 75 o/e. 

. ·O S11.~ . ~u.v:ui.o R~PTISTA . -. - U ue tem isso -com as conside· 
J.'ac.õcs qüc estou .fazendo'! · . . 
. O Sit . .AR.M"~NUO BunLA::.~·J.;~QUl · - V .· Ex; refe1·in-se ao::; 
~O mil contos jú votado8, e (m pncli. que a.~tendes.sc á. cii:cum

. . stanoia do que u vcl'ba foi insufi'h:i.ente pela. · alta dos p1·eco~. . . . 
O Sn . .!\t.vALw BAl->1'.íST,\ --:- V. Ex. não é goverúO~ 

. G Sn. AnMANDO Bun.r.Asr.\QU1 '.::::... Não ~ou: estou apenas 
· prestando uma _infor111a()ão. 

. O Sn. Ar..vAno 'BAl?TlSTA. ~ Acceito ui expÜcaç.ifos que ll'l.ú · 
~icr algum do~ membros da CommissUo do Financas. . . - . ~ - . 

O Sn. A.R~\'1ANoo Rt.'RLAMAQUI - Per.li licenr;v. ;i V. Es: . 
. t.;aru dat· aqnella il1;for~ução. . · 

. Ó SR . .ALVARo n :u>TISTA ~ Accmito a~ explicfi."õ.cs (JUt~ l\h' 
PT'est.ar . o. proprio Govorno, n1as não u01 simples· amigo cl<• 
úo:verno . . · · · .' . . . . . . 

o Sn.. ARMANDO B ÚllLA:'.IAQta - Como V; Ex. Q é igual-
mente. 

O Stt. ALV~mo B.\f.ITtS'l't\ - Não .~ou amigo incondiciona.L · 
O Sn. • .An.).-tANDO l~URC.A~AQUJ - Nêm c~u. 

() $H. Ar.VARO BAM'tSTA - 'F.l~tou jui; tn.m~ntn p~dindo ox.,. 
plfoac-õr.s ao Governo em nome da, amisO:dt~ que llrn tenho e ·do 

· 4poio · c']UO lhe dou. 
<J Sn. ARMAND(J Hunr,,\MAQt;r ...:.. !~) o <rUt~ f:l(•.o. 

O Sn. AI.VARO BAPTIST.\ - O quo ·V. Ex. di:: nilo clc!Sfaz o 
4.1 nc v.en hei narrando. . · · 

o Srt. ,\ :•.'.\ r.~ xoo Hu1-1.r,.\:vf.\QliI .,:_; Aof.~n a....; _charn'1i a n.ltcn ... 
(iãó · d1'. V . l~x . p:u:::! cslo a~ip~clo ela qltcstüo que ó de summa · 

. inJpo1-t::.n1eitL 
Q f::n: . · A.1,y,\no BAM!STA !'ião t.inha .cabimento. 
e . ....; Vol; I.r · tia · . 
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' O Sa~ ARMANDO BURLl\MACUI -· Repito: pedi li~· para 
dar aquetle ~sclarecimento a '\;. Ex. · · . · · · · 

'' o SR:. 'ALyARo .BAPTISTA ._·. NãQ ha ' relaoão·-:entre .o qtie ' ' 
ê..Stou dizendo e o es.clareciment-0 miliist:rado ·pelQ nobre 
Deputado. · · . · · . : :. i 

; • ª"• ••• · . : • . ·,J-.. 1 -··~ 

0 -Sn." ~DO BURLAM.AQUI .- ·V.' Ex. disse que se vo
íou ·o credito de cineoenta mil contos. Dei -então as razões por 
que foi elle insufficiente. · · · · 

·. O SR. ALvARo · Bm1s'l'A y , '.&. ignora tanto quanto 
- eu ' como fo~ elle applieado. ' ' ' ,• ' ' ' ' . ' ' 

' o 'sá. ~MANDO BVRLAMAQtrr' - Nem me. referi a isso, mas 
. aos preçOIS dos · mater1aes de · estrada .de íeri;o · que subiram 

exaggeradamente . . " , · 
· O · Sa. ~.\.LvAao BAP'l'ISTA .~ ·Nin8uem ignora. · Todo·s nós 

sabemos ' que os materiaes subir aro de preco ~ · · · · . . · . · · 
Isto · posto, V. ·Ex. permitta que termiqe, as 'oolllSidera-

<Jões· que ·venho adduzindo~ · .. · · · ' · . ·.. · . - . . . 

Sr~ Presid~te, eu. podia ter feito um requerimento ao 
Poder Executivo que, . certamente~ me inform~ria com mais' . 
darez;a· do. que o illusti:e collega.. · · 

O SR . .ARMÁNt>o Bu~QÚI -· . Setn. duvida. · ··, ·· 
~ . ,. ' . .. ' 

'' o ·Si\; ALVARO B.ÁPTiSTA ~ Mas 'o ~que se ·nóta.>. neste fim_ . 
·ão nosso triennio ·parlamentar é que o Governo não· está muito 
_disposto a responder a.interrogaoõés ;feitas pela camara. Vem 
·isso suçcedend~ já. ha. dias~ E nã;o se_rei 1eu quem vá pertur~a1.· . · 

·· com qualquer · 1mpertmenc1a os . mtu1tos, .pr<?v.aveJ.mente. muito 
· lo~-vaveis, .; do . ~~verno. ·E' . ver~ad~, porémi ~ue o nobre. te.a.der, 

·· CUJ01 nome declmo com sympaf.h1a e ·respeito; o Sr.. Oarlós de 
Campo~, tein recusado ·requerimentos aqui, feitos a.o. Pe>der 
Executivo e a . Camara o tem · acompanhado ness.a mov1mr.nto 

· que ach0o retrogrado, contraproducente·. • . · · 
o Sa. °VICENTE ' PIRAGIBE - Muito bem. 
O./Sa. Ar.vAno BmIBTA .. - · .. ·~.que . vem ~lher a-.1'.isoaliza.-. 

ção que um governo. honesto, nobre e republicano como este · · 
deve acceitar sempre de. bracos abert9s. . . . · · · ' · · 

E' preciso QUE> o Governe. falle por gj, e não pela boooa · cte . 
~eus prepostos. Esta é a boa douti-ina., . · .· 

o 'Sn. ARMANDO BURLAMAQUI ·- V. Ex. ' está me íazend<J 
uma. injustiça que ·não acceito. Ped~ li.cenca· a.. V. Exf para. in
ierrompel-o, com o mesmo direito que V. Ex . . tem· d.e. ranar. 
Solicitei . permissão para lhe dar um aparte t1 pensei presta.1: 
uma informação util a .. V. Ex ; elucidando o assumpto. Fil-o, 

· · porém, como Deputado/ e não como preposto~ do Governo·; . . 
. o s11.' At.VAR~ BAPTIST~· - Não 'me ref er.i 3 . 'V. Ex. ' 

B.ereri-rne ao Deputado . Carlos de .Campos, · ausente e que 
provavelmente não se ~ria. maguado. em eu .lhe chatna.f · p~e-

. ; 
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SESs.fo' ll{ 26 !DE ..TUNUO D.li: ino 
. ,,,,,, . . . . . . . ~ ~ 

!~tJ~to dç> ·Governo . . EUe é um ·preposto muito digllo -e sympa~ . 
th1co . . · · . . · . · · . . 1 · 

. . o SI\ .. ARMA'NJ>O BURI'..AMAQUI. - V. Ex. fallou XI.O plural 
- · ·prepostos. · . . ·· . · · . . ·. 

;O. SR. Al.vARO BAPTISTA - · Não me referi ·a . V.." Ex., 
!'e pito. · · _, • . . .• 

O Sa ARMANDO BU~.LAM.ÂQUI -· · V. Ex. deve - ~creditar no:3 . 
meus intuitos. · · . . • · . . . · .-:- · . . . . \ .. . . 

O· Sa. ÁLVARO BAPT.J.STA - ·. 'finha me 'l~eferido ao .illustr~ 
leader da Camara. . . · · · · · · . · - . 
".. o· SR .. AR'MANOO BURLAMAQ~I - Pedi permissão para in
fon·omper V. Ex . e a. mim foi qué V. Ex. respondeu. 

-- ,O SR. Aiv-ARo· BAPTtSTA - ' Reféri-me ao 1.ettder da Camai;~·- · 
e da bancada· paulista. V. Ex . não é nem .uma nem· outra · 
cousa· ~ .. ;. · . ·· · . · · .· ~ · 

· V . . Ex . · exerce. · na .. Camara. algum mandatO · -do Pedêi· 
Executivo ? . · . , . · · . · · · · 

· O- Sa. · AnMANDO Bú1~Ú.M~QtJI -. · Nerihum~ : . 
-_· .'' ct sà~ ALVARO BAP'1'1s1·~ -:-- V. Êx, pód~ taitar coriio. pre·~ 
lJ. · os to. de seus. eleitores _ D~mo preposto do Executivo, acceito 
o leade·r . paul1sta que M nao póde . maguar de·chamar-lhe eu 
uessa . :t'órma, porque si a situação de preposto .fosse iil.dig:qa, . 

. . 0eri.o, o iHustre :Deputado paulista ilã.o a acceitaria e, como ·.· · 
· eUe, a grap,de maioria · ou a tota1idade de .nossos companheiros · 

. lle representação. . · · ·. · · 
O Sa.· AR.MANÓo Bl;1u.A:M.\Qu1. - Nem eu disse tat 

~ 

o sR. ALVARO B . .\PTIS'l'~ ~ Assim, Sr. Presidente, adinfro . ' 
que haja um Depuf.840 que julgue . indigna a posição de pre- · 
posto, posição que muito honra, -- porque permitte -trazer ·a pa .. r : 
lavra do Gover no .- e manter as relações. entre um e outro dos · 
l)Oderes _e, . por. consequencia, de .. modo nenhuma póde oonstituu· 
óffensa. · · · · · · · · · · · 

. . ·. o SH.. A~i.MANDO HUHLA?:'tAQU,I - V . • Ex. não me attribua 
. t l:iso pensanmito . . .· . . · ·· 

o SR~'ALVAl\0 B.u,.riS'l'ç'\ ·- Além 'de ' não ser offensu, niio . 
me referi a S . Ex ;. mas a um doiot mais dignos collegas quo 
rnais re~peilo, o n quem seria incapaz de offender. . · 

· A ,doutrina conoerueute · (ts relações do Podei• Execulivo 
com o Legislativo ó· aquella que acabai de accentuar; não é a . 

. tiue S. E~ ., aventou de momento e, perd'!e.:.me dizer., .. aored~to . 
-t1ue · preq1p1tadai:nente, 1 po_rque,. Sr . . Pl'es1depte, do oou~rar.-.; 
ningu_em ·querer ia para si essa representacao do Pqder Ex<~- . 
cutivo perante o Legislativo. · 

.· Já tenho dito de m'ais. O que desejo, para votar conséien-
lemente; pata votau. de accórdo .com a norma de conduc.ta que 
.costumo seguir, . ~ que o· Go~erno, ou algum dos seus· pre-1>.os-
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toi, algum" <Jú~ illnstres membros ' da ComITiissáo de ·Ftnanç:$ 
venha; explicar 'de ·outro modo mais . convincente, para" que · 
a.creditemos que, de facto; são necessarios esse·s 2.000 contos, . 
e que O$ 50. 900 contos concedidos já :foram despendidos · legal. · 

, legitimamente e ~m beneficio d~ Nação~ Não. tenho outrc· in"-
. tuito . · · · · " · · . ' · · · · 

· · · 0. nobre Deputado nãÓ foi razoavel~ não» foi bondoro~pàra 
. i~ommigo. · * ... · · · · . · 

. . {)' S1t. ARMANtnJ BQRLAM-~Ql.11 - · . Perdão; trouxe esclare-
·dmeiltos a V~ Ex." .· . . ·. _ · · , · · ·· . 

. . o SR: ÁLVAR(» BAPTISTA - Tenho usad~ dô maior cava
lhe!rismo, da lllaior generosidade para com os coUegas e nunca 
seria capaz de offe.lllier a . qualquct': . u.m dellcs~ . .. · · . · · · · · 

· . Tenho concluid9 . . (Mitito be.m .. ) _ · · 

. ci :Sr ... · Oscai: Soare~ ( ~) · -· " Sr. Presid~nte, : ·aitende'ndo~ · 
ua qualidade de membro da •Commissão -de. Finanç~s à,9 ap-

.. ·pello «l'~» .. nobre 'Deputa·do pP.lo Rio · Grande . do · Sul,. venho dar · 
uma cxplícti.eãQ, em, respo$ta â eloqq.ente orai)ão que S. Ex. · 
acaba tl~ p·rorluzfr-:·em torno dd.projecto R.m · debat.e~ , · . · ·· 

· Razões sobram >ao illustre collega, ·c1uanto ao fa;cto .de .não· 
estarem publ'icaõos, coni ·. o parecer, a'· mensagt>ni e dema;~. do
cttm~nto's~ ~tjyiados pelo . Governo,. ;e que cons.t'ituiráro .el~men
tq::; .. P;,l.l'tt .. o parecer .,do Sr .· Sai:npa10 ,.corrêa, ora ausente desta 
Casa • . , · . ... . · :-· " · . · : . . . .. " . . · . 

. · Com a pnblica<:,ão :ctcsses1 dcicument.os, 'inclt1s~v.e. ~ expo-· · 
sição f~ita ·J)Dio Sr. ~ J\l~nistro qa 'ViMão7 estoµ ·bem cer.to . ele _que 
o em'nerite representante .. riograndense, depois · de . examma1' 
os motivo~ :qU.e· levaram .... o Poder "Executivo· ·a :solicitar. .o~ cre
ciito, ·.poderá.· con~cienciosainenté .dar ·: o se.u · vót.o; .. significando 

. um testem1)nho á verdade (V a.ppro~ção 'ªº proceder do. Go
.· verrio, · quando · se. dirige ·no . Congresso, pedindo ·r:ecursos , para . 
:fazer .frcnfo ás despezas ; publicas. · · · . · ,..,, · 

PosF!o. ent.retanto, . informar desde já ,que o crE>dif o· de qµ~ 
~e lr~üa. nenhuma relacão tem com o de so~ooo ;000$. vot.ado 
no nnno passado para áttendei· ás necessidades.: do .material 
:n~o li rodante das estradàs de ferro pertence~~e!- â Unfão . . 

O Sn . . ALvAno BAPTISTA _:_··Mas. esto ó tambeiri ,para mate-
rial fixo. e rodante. . . .· . · .. · . . . · ·. . .· . . . 

o Su. Osc.t\n. SoAUES - Pecu permissão para 0 completar ·o 
meu pensnm~nt.o. · · · . . . · 
. · O mendilna.do 1~reà.,i to. 1le 50. 000 : 000$ era ·para o fün es- · 
p~cial qnn citei. tanlo q\1() pnrf.c de t.al VP.l'ba ,iá f~i a'()plicada 

· .1 'Nnroest~ do Bra!"il, . COlYlO ha (l13· set• applicada outra ás vias 
ferreas ·de propried~de- dà União, e . cúJas doficienéias todo5 . 
conhecemos . · · · · 

... 
. ~ .. t~) Este discurso ·~ãQ Joi revistó 'pelo . orado~., 

. : . . ,; .... . .: -~ ; ' '· . .. '~,, . ; ' :;-. 
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. . Em ·homenagem ao illust1•a Deputado. mando ~ i\h:. .i: um 
i•equerimento, para qUP. seja adiudtl por ·~S · J:ioras . a votaç~io. do 
pr.ojecto, .do rpodn. qu.(' o s <locum<!nto~ ·rit~blicados 1~onvcn .. ,.am 
a S. Ex... · · · ·· · · 

ú Sn. Ar.VARO HAPTtST,\ ~ -convencam 6. Camat•a. ·· 
O SI\. OsCAP.. SoAR~s - • .•• e 6. Camara de. que ·devem. 

acoi:npanhando o Relnlor. yotar o pt·o.iecto . (iJfü,ito hem; 
·muito. bem .. ) · 

Coinpareccm ainda os Srs . Natalicio Camboim, Leão Vel-
lo~o, .fay1úe Gçp:ies e Manoel Villaboiin · (4). .· · 

. ~r ~m á Mesa ~ é lido o 'segui'nte 

-l. 

REQt)ERlMEN't'O 
.· { 

Réqueiro ·o àóiamcn~o,· dn 3~ ·discussão. Q.o· projecto n. 57, 
de 1.920, ·por. 4~ horp;s., . · . .. · 

• . &lla das sessões. 26 _de -.iunho do, 1. 920. · ~ . Oscai. Soar..es .· 

b Sr.~ · '.Presidénte ~ A list.a. d~ .po~ta accqsa .. a .. p_resonça 
de. HO Srs .. Deputado.:.C' ·· . . . · , . · 

·vae se proceder á v0.1ação da mate-da q\\e se acha sobrli 
a mesa e .da éonstantc ,lia . ordem do d'~a. . · 

· . .-Pe~.o aos nobres ~putados ·que occupem a 3 ::iua~ ca-
. · doiras. · (Pausa.)- · 1 j. · . . · · 
. ' . Vou Sllbmetter a voto~ o 'l'e_querimento. . . . 

. Approvado o ieferido requ~rimei1to do . Sr. Oscar Soares. 

· o ·sr. Preside.qte - ' Fica adiada, por 48 borae, a 3• 
discus;;ão do . project~. n. 57., .d~ 1920· .. · ., · · . · · . •. 

Vota<;ão do. projec{-0 n. 56, de HJ20, àbrmdo o . cr.cd1to 
supplernentar de 50 :.000$, para pagarnent1J a . officiaes e pra
ças que se re1'orma1·erp úu ,já. reformada~ da Brigada Pol_ieial , 
t> Corpo de Bombeil·oi- (3• discus.são) . 1 

. Approvado em 3a. discus~ão (' enviado ÍL Cqmmissüo 
1

d~ ; 
B.edac~ão, o · seguint.~ 

PflOJJtCTO 

• 
N •. 56 - 1920 

. . 
. o Cóngres~o . Nacfonal decreta : . . .. 
· Art. Ficn o T>rcsldentc da Repuhlica nul'Oizado a · abril;~ 

pelü Ministe.rio da . .Tustiça e Negocios Jnteiores. o credito sup
. pl~mentar de 50 :00.1)$ para aHender ao pagamento de 25 : 000$, 
pela verba 16ª. na consignaçãr, 4:Para officiaes e prat;a~ que ;;~ 
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ríifor,rrtare~ ·ou já-reforma.dos, .que. não ~stejani nominalmente 
menciona.dos~. na l abelln de reformados dà B~igada Policial. 

· e 25.: 000$; pela verba ~{2": ··na. cons jgnaoão identicà para o ._ 
Corr>o d.e Bob?iros ; revogar.ta~ . ~!:; disposkões ~m cqnh·ario. ~ 

· . . O Sr. Presidente·- Nada mais havendo "a tratar -..iou le
vantar a sessão, designando para segtind&-feiia, . 28 . do cor-
rente a · seguinfo· · 

.. ÓRDEM DO DIA 
. I . 

. -
:·votação das emondas do Senado ª·" :projectO n . 397 B. 

de 19i8, da Camar~. mnndando que regre~sem á activa os of
ficiaes cf&.· Brigada :Polic ial. r.eí'or:mados .. compülsoriamente.· 

. em ·1918, com um novo. parecer dn.- qommisão de Finanças, 
contrario ás .emendas de.• Senado (vid~ . projectos ns. 688, ·de . 
f~i 9, . e 69 '· de 192'&) · (discussão. uniea) ; · . _ 
. 1• . discussão · i:io projecto ri. 2.4 ·A, âe 1920, mandandó· 

suspender a execução· do art. 177; do r.egulamentó · da Es:... 
trada . de Ferro Gentral ·do Brasil, com parecer contrario . da 
Cot:hmissão de · Finartças: · · · . . · · .· · · · · 

3" discus;ão d.o projecto 'n. 33~; ·de 1920~ aorind~ o cré
dito de 150 :000$, ouro,. para · ultiroaçãô .aos trabalb.os ·da De:..1 
legaçã() Brasileira á Conferencia <la j'3.'lí · 

. . . t• discussão· do .projecto ~~ 4i . ~· de ·.· 1920'; manejando 
que . vençam os . juros legaes os '6.i~heiro~ .. dos orphãos e in

. t erdictos, depositado~ nas Caixas Economica~, ~om parecer 
!avoravel á emenda da Commissão <le Finan~.~s; 

. ·2• disc~ssão do projecto ·11.i 70, ·de· .1920 • . celntando tempo 
do $etvic~. para. a. aposentador.ia .• ao desembargador Rodrigo 
de .· Araujo Jorge, . com parecer favor.nvel ·da· ·Commissão de 
Finanças. · 

. ·~ 

. Leva.nta,.se a. sessão ás 14 horas e 40 minutos . 

• 

A's 13 horas . procede-se á chamada . a gue l·espotlJdiem os 
~rs . But>no Brandão,. Al't.hur Co1Iares Moreira; Andradt'. Be
zerra · ju'\•e.nal I.arnart.iine. Annib:il Toledo. Oct.aciJio• de Al
buqiU~rque. Dorvail :Porto, Dionysio Bentes, Agrippino. Aze-..;:e
cto, Rodrigue.s !\1achado~ Attn~noo .:Burlauiaq~i: Marmho de 
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Andrade. Thom':'ll Rodrigues. Oso1.-io de Paiva. Frnderico Bor- · 
i;é.::;, Cunha. Lhna. Osr::fr ~or~r·~~; Sim~5o Leal. ~\lcxanddno da. · 

- nocha~ Austregcsilo. Poclrr1 <:orrc:i.-. Arisl.archo LopP.s. Luiz 
8ilvci1;a,. ·Costa Re.p:o. · R<\dri~lll'~ l).wia. i\fanonl Nobre. DeodÍllo 
~Maia, Leoncio G!llrfío. S1?.abra <Filho; Haul · Alve$. B.odriguc~s . 
Lima. Leão Vollo~o. Ubaldo Hamnllwf.0. Mende:::: Tava.re:;. ·vi
r.ent.r> · .Pirn:gibe. Raul Bar1·oso. Vet•is:;.in)() <l•e .Mello. Aug11sto de 
'Liprn., Gom~s Lima, 1\fo1•f.•ira Brari.dão. .Prn.nc\$100 Paoliello, 
.Ja.ymi> Gon1.f';:, Afoo1· . P1·al :1. ~l:1111·c1 Ful:rrmcin. Edga1·do da 
Cµnha . Carlos Garcia7 Cincinatn · Brii·ga, Prudente de Moraes 

· Filho, Veiga. !\fira.oda. ~\rnolpho Azevedo. A)'Tes da Si~va, · 
Oleg-ario Pinto, PP.rn.ira . I.ciu•.. Luiz Xavie1-. João Pel"n.etta; 
Eut;enio 'Müllei'. :\lvato B~pti<:: fa. '(o~vúisl.n Amaral. Oct.av":o 
n.odha .. Barbosa Gon(:alvl'~ " Cario~ ~fa.x.imiliano (60) . 

. .\bre-$le n. sessão . 

O Sr . 'Juven~l Lamartine ( !• Secretario) procede á lei
· . . tura.· da nela c.la. >:~:;i-:oãó ;u1l (•1·r.<lrr:t "· :1 qual é~ sem ob%ec .n1:ã11 

appr0-vaàa ~ · · · 

· o Sr . Presidente. i. Pas~a'-se á.. ieitura do expediente: · 

o Sr. · Andrade Bezerra (Iª Secretari<>) . proc~e á leitura 
do se.gt'lint.P. · · 

. EXPEDTENTE 

Officios: 

Dous do .Sr . 1" Secret.nrio · do Senado. de 26 do oorr13nte, 
1mviando o~ seguinf.!.'!'.1, prn,in<1to~ daquella Casa . do Congres-so 
XaciQnal: · · · . · . .· · . · 

· Aüt.oriz:rndo o Governo a .~oh~olidar todas as leis refe
rentes :'t .Tnstfra Ferlernl, fa7.P.THfo ·parit isto as necesaárias al
t.e-ra(}ões na CÔnsolidacno, npprnvnrl:Í pelo decref.o n .... 3 . 084, 

. de !l de novembro · dn f !l0f5 . . · . . . · · . . 
. A's Commissões (.fo CnnsUtt1klto e 'Jnat.iça e de 'Finanças. · 

Autorizando a concessifo <lo <'redito de 300 :000$ para. au
xiHar a ' r~prescntaQãO d"~porl.iva 'brnSiJl."drn nn Olymp 1ada 1 In-

' · tP.rnacional de Antl1erpiu:. - ... -\ · Commissão de · Finano.ao. . . 
Do me~mo senhor ·e <Ir' i)?'1ml data. remettendo a emenda .· 

do Senaà~ á proposicão . dc!'lt1\ 'f.u.rnm·n concedendo a vantagem . 
· corresponrl<:mte ~o meio so!flo 1.~ montepio, dos vencimentos · 
totnes. á · viuva e á .filht1 · soltf)ÍT'l.l rlo coronel Alfredo Vicent~ 
.Martins, ex-director do A9yln 11,-. Tlivfllido::. dn :Patria. - A' .· 
Commissão de Finança!< . · . . 
. Da Ca~ara · Legislat.iva do J~stado do Piauhy, .de · 2 do 
corrente; cornmunicando n . iust.allur:.ão. ria f~ sessão da 8ª Ie
gislatur~ e a éleicão da mc'~a que tem de ' dirigir os aeus tra-
balhos. "'."--' Inteirada, · 

' 
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' . PJHJ•lECTO 

X. G1 · A - 18.?.0 

Su iJJJ'i.' i 11U~ l•S.' p1•0),:1,1 ~,· d.e ,j11.-n./i.o. e de ll(JOSlD de rru..e .t-1·ata . o .de.
c·;r-eUJ 71. · .fl . :J3V, dr: '1 .') .da 'iiUl1'f O de 191 ü, . e dd outras PJ~O
viârmcüts: r:rn11 .1·ulis /.iht.tú•o dfl. Cornmissúo de Tnstrn- . 
('·'.:ªº Pu.ulicu · · · ·· · · · 

· De tempo~ para cá. iorhp11:-~e pr3.."=e P.ntre . nós o Ce>n
. grwso Nacional deleg-a'l' ao arhltr10. <lo Governo um· dos . seus 
maís d01icados deveres e indiscutiveis, direit.os · -· o de orga
nizar no conjunto do m:;pecto geral. e ori1mla'r :•na marcha. de 

, proveitoso evoluir o esino superior e, ·até certo ponto, o. en-
.:3:íno secnndario do . nosso p~iz ; · · · · · ·. · . . · · 

A =~nni';t.H.nicão l'"Ptlhlir,ana. na orilPm ílai:; a t.trihuições 
privativas. a e!le conferidas no art. M, mencionara textual- . 
Jnente w1· . n .• . 30 - . ci:LP.!?'i~lar Roh:re. ~- . o ensino sup"'rinr dp 

· Distrkto F.t'deral~; · e., adeante, no nrL 35. w; . ~ e 3 .. d~ntre as. 
· ~brisracnes . ·que o "fez partilhar .cnm as ARse,mhl~.as ~st.adú.aP~ . . 
((..~nimar, no paíz, · o desenvolvimento das . let~ra·:>; arr,P.s o· 
s!:ienciaR~: P r:.P.l'P.ur in:;W.nic:õfls de P.nsino . i:;upe.eior e Sf'r.Urt-. 

: <àario no~ 'E~ t~d ns». Ao .. Poder Exec.utiv() a· nossa lP-i magna 
· ... pe.rf!'li.~ti1. ~ . · ynicnm~nte. n}6ir1 dns :inm1n;i~Pnc>ias_ ,-je es~ncia · 
· . .. sdm1n1strahva ·- -:..e:i:ped't'r decretos. · in.str.ttct;ues a req~tla- · 
· 'n1.entos paré) .. a J'inl . execução da\s leis e resolucões emanadas · 
· do prnprin · Criii~rP.!-l!:Q. · · - · · ' , .. . : . • · ·~ _ 
. . . . Js't.o tànto h?.stóu para convP.ticer ~ ·tend~ncia . abdicatol;ia . 

do Podf-1r T~ éf::"islat.ivq n'nP lhe . fii-arfa hPm. ~ci"ilnado P ·Potma
:i.•ia á . N~~ão· o ç.~pP.'carinlo 'do Pmpenho dos lon~os e . deniãsia;;.· 
ífüs debatfls U3rlarrientares ·transferir : por uma autoriz~-0 · 

·· m• ca~1ila <los orcamP.nf.lHS a ~ma r.ómpP.t~enr.ia _honro!'a e .digrii· 
fifarlCira rlP. Mlar n~!a sort.P. ria no~sn inf;i.r1.1r-(';âci :puhlica e · de · 
fortall'!cP.l-a · P- rnn~t.ifoil-a Roh !)A ·mOldP~ mai~ perf P.itos. oon- . 
• ~entaneos á~ .. h1:r.es P. s1thf'!doria· do." , Jef.!'i~ladore~. E ai-;sini. os 
0overno~ H! vfto . tr:>nc:ifn~mando. - poti<'o a pouco. nos princi
:pues autor~s dn. lea-is.laç-.ão organica do .uosso ern~ino SE>.cunda-. 
· :.!.'io e snpP.'r\or. dando-no,~ de. VP.7. · P:m quando uma rAforma., 
,Jirn· fradnz. em l'P-~a. ~· fu)fl . :vonfai!P. e a comprehensão ínti-

. rno.. <lo Mini~tro · (füe a lll'A3idiu e dictou. e que g·osa 't:le-, exist.en
L!ia infa'n.givf'l. · mrnRi . sP:mpre. n prestiirio da experi~_ncia . que 
:-;offre no quatrieuni() do qual deriva .. AF.> legislaturas · se.teem. 
r eserv:l..do o -papel invertido de simples collaborn.doras pooLhu-

.. :mas para remendar os vicios, falhas e defeitos qué na pra
.. Oca se i'orem ussignalm:ü.lo· . ao col're1· da :Jipplicnoãü dos pre ... 

ceitos decretados .pela. · 1)revidcnc.ia i:rovor11amcnin.l.. ao p;i?.;;'so 
qnc os clwfes cl:l actininistracão publica "prosegucm1 dilatando 
'n · $ll:'l f>Sl)hl'rn. ~I<' ac1~.ão, desviados t1a 1$ll:l, farofa legit.ima . d~ 
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. rno1·os ·irtsfrttclo1•ú e regulamc1~tadores da ~i, pa,•u f icl eze-
. . cução_. ·que é o limite. 1naximo . da sua faculdade constitucional. 

I :n1,r r;Lanto, 'i::omo não oxlsfo . de promp'to nenhum rcmedio t\ ·· 
evitar . c:sLu. situa~ião a qne . chega.mos com o consenso de. todos 
c·s que possuent . respo~abilidad~ · (.lirecfa · no. caso, e como, 
ainda. mais, se vac · (:;tzendo convicção arraigada ua, opinião
comnmm que . Jepender a elahorat.ão e fundação de um sel.'
viço complexo . d~ ·.-9\!alquer 'hatu'l'eia; . por ·rnais ne~essariq · e 
rn·g·cnlc, l .la · nuc1atlVa e· e.a.forço do CongTesso, vale· detel-ü 
n1or<;>so · e cstacionario, · n.t.ravés · de tliscussões - infinitas, im
ptoprfas on pre,judiciaés, · siniio, o ·que é . peor, precipital...,o, 
c,omo c:.m dados monJ,cntos ~uccede, a uma passagem · tão ver
·Ugin0sa e bru<Zea Qlle mal. c:l,,.ix'a '.> ~ni::E'jo 9P. c:p de.~pe.rtar .da 
surpreza, ·· só rest~ appellar par::i os poderes interessados :· no . 

.. il.S.smüpto;· cop.cítando-os a que se :compenetrem da convenien~ 
· eia de exercor.eni · com precisão, propriedade e salicitude · os. 
· fins a q:uc se de.stinain, tendo aos olhos a imagem e~treme-
cida da patria, Que inaito ·carece de augmentar os dotes de 
S1.1f!S energias . pela. ~tlucacão . da cat}acidaqe moral e: .intelle-
c tuaL dos SP.us filhos~ · " . · · . · 
. · Emquanto. poré1n; este nppello ·'não logre ser attendido · 

· c.u : siquer +ü::~cutado, . ('.umpra a; · Commiss~o de Tnstruccão' 
Puhlif.<~. da C:umara o ::;fiu dPVf'!' ononr1uno. prnoon1fo modifi..:· 
car,-Oe>;; <'lns · í'ormufa&· do systPma vigr.nte qne não · hajam ·sor-
tido 1'r;sultadr's hene.ficos provarlns e p:roclama'.doi;. · · · 

Ei . .:; o obJ~ctivó é.la providencia que a Commissão, por io..; 
ttn•m»:i io dPs tc trabalho. ora recláma. . . · . · · . . . · 
. .. · ~~o i'oi-: das ,prcscríP!:.ões · tax~tivaci que· os rPgim•m t0s in~ 
t.~rnns ·das noss~s escolas snpP.rio.rf>s rnistam; m(\ldadas no 
dPcrP-to . n .· 11. 53.0, de 18 •de março de 1915, . vulg·arm P.-nte co-· 
nlH~:!ido pP.la al.r.unha. dn - RPfprma Carlos. Maximiliano .~ 
u-0mt' do illustl·e .l)pputado então Minist)'(> aue o rP.fl':l:r~dojl~ . 
cm<'onlr-a-se. r.o .tO·t'ant~. ao modo de procedP.r a clas::nficaçac- · 
nai, app:rovaci.íes de . P.~amP.s da .1 ª f.:Poca; provas irppostns em 

_junhn ~ agosto, das quaes os examin:vfores exlrahl'm nif!dia~ 
- l!OJH~id~rndas d.o . anreço na especificacão .dos ji{';lns de. exami
. tv~nrl"s i:S.$ orova~ annuaPs ·dP. df.'\zP.mhl'o, · Estur!an•fo-sP..' .do 
accôrdo com· os dispcsitivm; rP.gi.1lamr>ntarP.s, o fundC"I uWita- · 
r-io r.11~ . fn! formvJii'tarlP-. nini;runn dF>!'icnhr,e. vant.a~em nuR •. resalte · 
e justifiqp0 a. pPrmnni>nr.ià ela~ · oJ!udidas prova.~ pa;rc.ia,.s, ~m . 

. · [J.bor:o do r.pconhecirnent.o PXa:dn do mPrito do--alumno. que · 9. 
i'lpoosto· n "uma. ultima e.xhibioão .cJe provas · no fim dê <'·ada. 
:mnn ou em mar<'odo annoimm~diato. Ao conl·rario, do .ado
~)tadn . pror.1?ssn actui.\1 orirrinam.,..sw cnnsP.-Q"~P.ncias varias que .. 

. · e;m cleterrnir.nda.s emr1•r.mcias, ríldun<l~.m o)m in1u~t.icn . hur-
. Jnnrlo o nspirif.o d~ le~islnoão. Ao:; cit.arhs nrí'v!'S ele .. ,junho e 
::gost.o; comqunnto 1.•xprirnam · n freqnenci a reg-rf1:1r nas au'as ~ . 
n l'\'idenLe r11)roveHnmento ct·ns licções uté o din em qoe são · 
(•.cmcloit.ln.~; não cream oarn o ·. '' ~tnd.nnte a condi('.ão definitivo. 
Jc• apü1•()y:úio ou ntí.o na mate1·út .ou disciplina. e nos . seus ef
fcitos fnvo1·a,:cis ou dosfRvoravois podem ser completamente 

· . 1f0~l1·üídüs pcln:.: · p1•c .1vt1:;: finn.c>8: todavia. o . <lee.r~ío em vigot-. . ' . . ' . 
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deu-lhes a . . virtude de tr:ansmittír aós alu~nos que · as .tive~em . 
. . obtido bôas nm t.itulo a mais de privilegio sobre outros alu
mnos estudiosos e crtpnzes que, . em · circu:mstaneias especiaes, · 
sern culp~t, não conseguiram subroetter-!;e a qualquer dellas ou . 

·. a ambas. en~hora , de agosto a dezembro ou marco, isto é no 
t'ermo do a1mo, lectivo esleJa~l habilitados os .faltosos com a . 
'somJlla do. maiór preparô: .Além do mais, essas provas, coagin-

. do, .por lej aq·uelles que não as prestat'em, conforme se observa 
em diversos dos nossos inst itutos, a perder os exámes da i& 
época e a aguardar os da 2• época muito mais difficeis e pra- · 

• ticados no rigor das exii;encias do progfamma inteiro;~_estabe.::. 1 

lece prerogativas . da maxima desegualdade ent.re forças e :va.- · 
lores que talvez sejam eguaes, conduzindo a . uma . dem~:mstra.-:- ·. 
ção · contradictol'ia, ·mas jrrecusavel no domínio · das · presum- · 
peões logfoas. qu~l n. de que possuem no .acto do, exame .final . 
um saber, mais generaliiado '~ .fiais solido justamente os alu
nmos que não as prodt~zfram. frequentadores ou não do respe
ctivo curso·, visto como são sujeitos a. arguições e exhibições 
mais severas e maiS · compl~xas. ··Desta maneira patenteada a 
sem razã<> das referidas. provas de·: junho · e ago~tc, a ·com
missão é de parecer que seja approvado ·o seguinte i:>rojeeto, 
como substitutivo ao de n.. 61, de 1920: · · , · 
.. O ·congresso Nacional decreta: · · · 

. . A1·.t·. 1.0 ~ica~ suI:>nl7imÍdas as provas de junho : e agosto 
de que trata o decreto n. · 11.. 530, de 18 . de marco de . 19:15. 

· At't. 2.º As congregações. dos institutos. de . instrucção se
cundaria. e superior. · subordinadas ao Ministerio da Justiça e'' 
:Negoc!ôs Interiot.es .·e do~ sújeitos á· fiscalização ·ou· inspecção 
do Conselho · Suiu~rior de · Ensino, .adoptarão nos seus respe-

.. ctivos regimentos internos os .processos qUe lhes . pareçam 
. mais 6onv-eniérites lJa:rà ·estabelecer as méd.ía.s annuaes ·dos 
. alumnos m·atricuJados. caso as .iulguem indisperisaveis . no in
. t.eresse · do ensino. · . . · . · · . . . 

· ,Art. 3.0 Os . alumU:os matriculados ·nos mesmos institutos · 
que não tiverem médfa . annual. · po.derão; · todavià, ·prestar 
exames nn. prirrieírâ. época, . desde que tenb.am -.satisfeíto ás 
.e:dgencias do art . 1P3·; do referi.do .decreto . n : ·:# ::560. . · . · .-

Art. . · ~ .º Revogam-se as disposições em ·eot;ltrario. 
Sala. das ao~mlssões. 26 de junho de Ú)20 .. ~ Jo.-;é A1t·

austo, Presidento inte~ino .. .._ Rattl Alvt?s de Souza. Relator . ......:_ 
· Pau.lo de Frontin .- · Mac h.ado Lopes. ~ · Eph.f.(fen.ió de Sallc.~ . 
. ".;:_ A Zl!V l'<lo So(fr<f~ com . restrtcções : . . · : · 

Pl\O.lECTÚ N. 61, D~ 192'0 

O Congt'e.sso Nacionál decreta : r · 

. Art. · 1. º Ficam supprimidas às provas de Junho e d·~ 
agosto de que· trata · o · decreto n: · H. 530, de 18 .do março· de 

:191·s. · . · · '····-... ~ 
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Art; 2. º Oi áll1mnos ma.tri.culados nos institu.tos de lns
f.t•uccão secundaria: e i;;uperior suhol·dinados' ao. Ministerio da 
.Justiça ~ Xcgocios lnteri01•es e nos suJP.itos á fiscalização ·ou 
fo.::pecoãu do Coris!;.lho Superior do Ensfoà, ·que ·não tiverem 
média annuaL poderão, todavia; prestar exames na 1" época,. 
desde que tenham satisfeito as exigencias .do . art. 106 da. re-
ferido decreto n. 11_530. .· · . · · ·. · · 
· . · '.<\,rt. 3. º · Re".ogam-se. .. as disposições ein'. contrario, inclu
sive aa dos regimentos internos a.pprovados pelo .Conselho 
Superior do Ensino. . . . · · · · . 

·nio de Janeiro. 21 de junho de-:1920. ::: Paul~ - de -Frontin. 
. . 1 . • . • . . . . . 

·. O Sr. Presidente · - Está fi'nda a leitu:l:'a do exi)edlente. · 
·· Contimiação da discussão · do · seguinte requeri.mento. of

fer.ecidci na. sessão ele 23 do corrente, ·pelo · Sr. -Maurício de · 
· J.,noerda; · · · 

. «Requeiro que, pelo intermedio da Mesâ. o Governo en
vie, por cópia, os depoimentos tomado.:; ·na Policia; relaf.ívà- .. 
mente á invasão da . '(Tnião de Cónstrucçã.o 'Civil e prisão ~ -

· vatios. operarios a , ene. pertencente~ . > · · -· 
. Encerrada e . adiada . a.· VOt3.(,,iãO. 

' O Sr. ·· Frederico :Borg~s - Sr . PresideJite, desde ba dias, 
tenho me inscripto ··para usar da .J)alavra ria hora. do expe-

. diente. 1lfim de t.razer ao conhecimento da ca.marà factos 
grave~ e deploraveis que, infeliimente, . ainda se estão pas- . 
sando no . Estado que represento.. · . · · · · 

A priiwip io tive o intUit.o-de tratar de a.ssumpto de . in-
:-dec linavel necessidade para -o rne.3mo Estado, e que consti
tuirá. sem'. duvida, a minha ...;_ Delenda · Car.thauo! _: ·.em,:.: 
quanto não . ol;itivQr o desfo~eratnm. visado, ,qual o da constru-
~:ção. dó porto do Ceará. ,. , · · .. 
· As reclainacões, a ésse :respeito, não só do . commercio 
como cio toda "a 1 populaçã1' daqu.ella lena, cada dia creacem. 
augmentam de intensid::ide, porque. nn realidade. a obra é . da 
i!Jlaior urgeneia .( - · . · · 

Fui; porém. obrigado a dei:;s:ar, por ora, de lado essa ma
ter:ia, em . vista da supet'Veniencia dos . factos . a qtie em co-
m~o all.udi. .. · .. · . . . · . . . 

sr·. .Presidente, quando no Estado se acaba.. de ·prOduzir . 
um movimento· verdadeiramente ··patriotico; . nobre; generoso. 
digno .de todos. os applausos. como esse de, na. polilica inte~na. 
procurar estabelecer um regimen de c9ngraoamento, de con
<:ordia. de .modo que am se ini~ie. uma· época de . paz e tra.n
quillidade, .de que t:·esult.e o progresso sempre -mais accen;..: 

J.uado. 6 do lnst.imar que, . nos ultimos ·dias do goverrio,. que 
tem de ser substif.uido a t2 de julflo proximo. ainda tenha·. 
mos de vir. revelar ti. Gamara cnsos como esse de que me vou 
occupar, appellnndo para o poder publico, não .só do · pai%, 
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· Mmo do p1'oprio Estado. ·afim d~ .. Que quanto ante.s cesse .M-. 
nfolhante situaoãó. · · • · · . · . . . . 

. , o íoÍegramm·a . q\.te ·vou . ler (\ :éio .. t~hellião· publico ·d~ ·. Vi
. c;oso.,. cidadão mei;ccedor do maís afü1 conceito, ·pertencente a 
:impod.anle Jamilia .piauhycnsc. e que no: Ceará estendeu · e 
radfooú as suas relaçõeFi, sendo gcralmP.nf.P. considerado p_ot' .. 

·· ~uas virtudes -civicas e particulares . - · · . ·. . . . ' .. ' . . 
·. Não· precisarei .clemóro.r-mt'·' em· referencias · ã ·peI"Sona

lidade do · Sr. Constantino Corr&a, que é a pessoa: .de quem ae 
f.rata, potciuc ao 1neu 'lado se ·&ncontra neste. momtinto e me 

· dist.ingu·~ com,. a i:;'u~ attencão o ilustre De.putado pelo .I>iauhy. 
· · Sr. Armà_ndo Bürlamaqui, q'ue de · pert..:> -conh~ce ·o cava_lheiro 

de .que faco _menção~ e_ poderá ·dar testemunho a ~eu re-
. c:pe1to · - -· · · · 
.. o~- Srt:· . · ARMA~oo. BuRLAMAQUI ..,.... · Do . melhor grado· ·coti
Jirmaria o qúe V. Ex .. está dizenc!ci, $i o::: · suas palavra.s pre-
. cwtssem çte _qualquE>r c.onfirmMão·. . . · · . · 

O .Sn. · 'F'REOEIUco BüRGES · -· ·Pois; bem, é o Sr. Constan_-. 
tino Corrêa que tem sidc vi.ctima. segunç:io affir.rna, de -todas 
a~ perse?~Uições; Já · na ·octasião eril ·- q_u~e~ recentemt?nte-, fui · 
:io Estt?do, esse :homem, pela ·sua · firmr.;,,a de idéas, pelo ·seu 
úaracte1., pela tenacidade com . qu_e defend.e a -causa p(llitica · 

· :i que se dedicou, era ubjectQ .de -\'.exames cón.tinuo·s, · senc:!o 
· até de uma feita ·levado · á prisão. uela resistencia q.u'e offe- ·· 
:i.·eceu á acção oppressora d~ agentes· do (foverno na cidade, ·~m . 
11uê reside; · · · · · 

Eis ·o . que diz uo té.tegrµ.mxna =· 

«Continuam desacatos ame~as .· Esta ·manhã, sol_. 
. dado Bufino bateu violéritarüentc duas 'occasíões porta 

ca1't.orio, ·. profer ir\@ phrases · injuriosas; . ameaça:~qras. ·_ 
:7:>iLuacionistas . a1neuçam prender-me :-1 deportar . anies 
doze julho .:o · · · · . · • · · . ~ ; · · 

Que ·é, como dis~0 . ·qu~ndo -prio.cipí:\· ó ·no.vo. periodo pr~- : 
&idenci&l.. ·· · · 

· «Peço · protecçãO ·asseS'Urada · foi, . .inclusive · cq,n<'.e_.. 
· ciendo hal1va$-C01•2;us, . reciuerido Supr~roo desde .abril · 
ga1'.nnlias necessnrias.~ Soldados .acaba'O_'l . espancar in-. 

• jnsLnmen 1 e, ·bn7•baramente conuriercianf.~ r~ai.ai:i · Cha
ves. Saudncõcr.~ 

l~stá · u~1~ignado: · ~:Constantino Gort'Pià; · tabellião .v itali-ciO · 
-.,.~,:í~o~a~ .. .· · 

D(~vo decl:rn1_1· que não acr"dif.o nb!l.olu.lument<~ one o 
llom·ado cidadão, ctijo mandato gover;namental no. Estado 
dentro cm brov0 tl'l'Jnínti.d, pr('sto - .s('1enle e çonsc1ente d<~ 
~P.u~ r.lcv ~re'-! ~- mri<-' '!'ort.:.• a- es$U acçao perseg-u1d.ora . 
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.Nãc . irtogn ao Dr. joão .Thomé a injustii:;a r.ll! súpp()l-1.1 
'~apaz de .envolveL' a sua t'e.sponsabílidade ce homem de bem 
'~ de .. Governador do Estado em actos . de tal naturPza. · 

· São os charnados «amigos-ursos~. são os mais realistas 
que o rei, que, no afan, no açcidamento ' de servir, vão muito 

·além dos intuitos de uma admínis.tração hcnesta e digna. São 
~.st~s instrumentos que muitas vezes acarretam. a rcsponsabi
hdade dos chefes de Esta.do e pelas . quaes muitas vezes elles 

· respcndem innocentemente. · . . · ... 
· . . · C9mo qisse e rep1Lv, nã.o creio que o . cidadão que aeLual 
rc:iente· dirif;e 05 • de~•in?s ~o · meú Eslntlo sejá" capaz de auto:.. ·. 
1·1zar uma · accao tao mdlgna ~ vioienta. · · 

· · ·· · O .sn. OscAn So.-tltBs - E' capa~ t::imbem de cta.1' as pro-
. ·· ·vi<lenmas. . . : · · · ~ · . · · 

. _ O Sn. FREoÊmco BoHG.E'S ·- Não estou negandó .que d&"· 
às · providencia{; póde Sí::r ()Ut: não . t~nhn. recebido as noticja~. 
e vor i~so ;is ·eH.ou lenri() da. tribuna. 

· :.- O SH .. THo~rAz Uor1;w;1.•r:.s - · .1~~· um facto pol ic i<ll tiu:. . 
· ... tii;o. . . . 

· . O SH. ·. l<)rEDEnzco BonGE8 . - -fiecentii:;simo . 
o 8n. '.rri'o.MAZ nooRiauts .-'- De que> data·; 
O SR. FnEDJ:. .. nH.::o BoB.CP.:S - · V. · Ex. verá. 

,· ·~ \ . 

_Agora, SI"' .. PresidentH, P.s.le. cidadãÔ que, ns~im, ainda 
no · territorio c<~:lronse, t~log-1·apb:.i podind.o pt•ovidenc1us , foi 
:rorçar.10 a. exilal'-!$t\ :::. .dcmand'iU' immuúial.amente o tcrt•ito.

- rio do seu Estado n:nl.al, li Piauhy, I! da cidade de Parna·hybq 
. · passou <.':;lt.e teieg·ramma ; · · · · · 

. .. 

. . . ~Confirmo tolegi•arnn1rr" .:!:3 l}Or1·cntt-, GSC::ipei ttnli~- . 
· .honlcrn . noli.·~ san h.a rnt!us p(n·scgu ídof'~S Vi cosa cei-···· 

· "xando a.li c~sposa, oifo f.i!hos mcnoi•e.s ; Acabo . chegai.· 
.. ::i.<iui. . procu1·a1nd o asylo. Communico-vos que .debaixo. 
indi~~ri11tivd coa~ão tt~h~::i ·npht·! l 2/i Govornador Ceará . 

· pndindiO <'xonera~!ãn ljhl'lliiio :1rabt' t-"INm1r.iliu1• e:;sc. 
GrvN'nadot• protPstando con1f.t•l\ cs!'a coaicão•,. r.oon'.ra pos-
1.crg-acão meus direitos amcacas minha liberdade pcrL
p·os minha vida .. ~at1da1;õ<ls. - Conslciti"llO C01·r11a., la
bollião vitnlicio, Vicoso. r.~n\l':.i ~ > 

·-EHt.e tel<>.gromma foi t't'c~rhldo . h1mtnm n pnsr.:atl!) u ~& 
dP.si.e ni0z, O~ far.los, J1 '.)rl~tnlô, RUO .rccentisFJim<'s,· e P.ll não 
rClpon.snbili.!lo l)or ellt•s o St•; Pr~sidellll.e do F~ta~o . 

. o SIL AttMANDO HrnlL;\!1.Ú(llil - Ainda bem . 
, O .Rn. F1~_1i:u~1ucn Bol'l.•.ms ·- T~stou cumprincto meu dew~i· 

.1fo correliO"ioriarfr), d~ amip;I" e cte concidadão rie um homem 
ile bem na. cxte11cüo da palavra~ que. se vô, pela · :1bnoga(;ão 

. t . . 

/ 
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à sua ·causa, perseguido e obrigàl;ió a ~xilar-se de sua t~rra, 
e .compelldo a. pedir demissão do. seu . emprego . vitalieio •.•. 

O . SR.. ArtNi:ANp.o .BúnLA~'l'~<\QU! "- Certamente não · set·á · 
corfoed•ida. : · · · 

o SR- ~"'REDERtco BoaàEs .-.:....:. Estimo. muito qu~ v. ·E:x: . . 
<liga ·isto, porque seria til-ar o à)l'timo · de. um chefe de fami-
lia coM mulher e . oito filhos. · . . . . · . · '· 

- ' íÚ SR. .AR.MA.."'l'DO l3URL.'\.J."\íAQUI _ . . Digo ' i;>or que confio no 
r·::;pirito de justica dó Go:vernadoi; .. do ceará.. .. 

o SR~ FRlÚ:>.ER.ICO BORGES ~ SI': ·Presidente.. & este PJ.'0-
posito recordo .ciuasLna.s vesperas da muda.nca do .Governo do 
meu ·Estado, a.inda que. em . sce11ario muito mais vasto~ a.quel~ · 
la pag-ina memorave1 dia historia,. entre o .Directorio e o. Con- . 
sul Mio. · · ·· .. · · 

Sabe bem a Can1ar::t que ao <i;lvorecet· do <iominio do . C9n
S\llado o Terror tinha desapparecido com ~ figura de Robes- · 
pierre, "e, então, o primeiro co!,lsul . 't\ldo era .. o seu infüi.to . 
u.nico · era a seguranca das liberdades a todos o·s cidadãos, 

. ei;~ a étpoca ilova · que se abria: i'iS?nlha, a.lYiç,areirai e aus- .. -
:xnci'Osa. . . · . . · 
- . . E o que se d'á . actualm.ente, Sr . . Pres.idente; em wn ·sce

:nario menor- em meu ·:Estado. Parece ·que ·com os bymn<>s que . 
· s.!~ it:vanfarar'It em torno · i:!v no::;~o re.speH~avel· collega e: dib'1W 
nrnigo. V Sr. Justiniano de Serpa, que amaTuhã. 'deixarã . as 
aguas da Guuna.bar~q)ara ir rever os «mares br'avi1)S> da nossa· 
terra natal, · tudo é uma promessa, .tudo faz crer .em uma 
~pocti risonha de fQlicidade, de p1·ogresso e . de animação para 
aquella terra. · . .· .· . . 

Não estou: longt! d.e assim i:iensal', de a$SÜn esperar; co1rr"'.'. 
servo·,..me, entretanLo, ·no . meu . posto de espectativa, aguar
d'ando os acontecimentos e 'fazEmdo votos para · que S • Ex ;, 
ao a8$Uinir' .o ·aovêrno do Estado, conhecedoI' dessas\. scenas 
mais ou ménos 'Cl\'lsa.gradaveis. que ipe.rt.urham muitas vezes a 
~crénidad(~ de nuínw dc.•s proprios governantes, dos l:'l'Oprios 
1·espon~nveis pelo púdcr 1.onhu. em vista,, com . energia, com 
decisão. N>n:l'i rmat!º essas esJ)eran~as · do fórma. a.· que, ·no seu 
~overnú. üSSi'l~ scênn:s não se .1·eprodu:tu.m: 1~ Que, ao modo, dQ 
pl'itnt>ir·CJ 'comml. do poriodo do Consulado · da · Franca, faca 
q1.11~ ti i.~mir;í. cmtrc~ vm.•dadeirumenlti em uma época de ga
l'atll.in~ co11R f.Hur.inna1 '.".l, dn Sú·'Bllr·an1;a cfo vida e de liberdade. 

l:on!'iado. llfl.~ iwomes~a:!.-1 qun s. J<Jx. t'ct. i11serit' ' na ospe
citl .:!<• plt1ta1'ormu; lídn úm um . hanc1uete u .. S. Ex. offei·ecido. 
ue~la GapítaJ, tenho a ef:!.1·ter.a dt" c:1ue .assim procedendo, desde 
logo, e) sen ''governo será effer.tivamente um governo garan-
1.idm·. l'1~speitaf!oL' de toda~ as · liberdades asseguradas pela 
constHuicão ; e que Jamais um cearense te'l:'á necessidade de 
appelhu.· para os · seus t•c;préSentuntes, . }iesin · Casa, · .pedindo 
~u:·ovidencias.: . . · · · 

.... 
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Xã.o . formulo, i:)1··. i're::iidente, a este ('espeito,, ueahum 
requerimento á Camara; net1hum appello mesmo á alta. auto
l'idade _cio Sr•. Presidente da Republica, e, a.inda. mcuos; · ao 
illustré cidadão que esLá a Lerrninar o seu mandato de Presí-· · 
dento· ue meu Estado, porqU...\ tenho, infelizmente a convicç~o 

· de~ que ~sscs brados, essas reclâmacões, quasi sempre sã.o 
inocuas. · · 

. Espero, cntretanlo, Br : .· PresidenLe; que desLe otepuseufo 
do Governo do ·Sr. 'l'homé, quando ainda ouvimos -esses la
mentos, embora não dando a responsabili<la.de deses factos i 
~. Ex., mas sim a agentes seUs ou a a.rqigos «uz·sos», como ha. . 
pouco ,me expressei; espero, repito, de§>te · crnpusculo; pos ... . 
samos passar para. a. aurora alvica1•cira (lc l i .de jUlho o que, ·, 
lJunndo ·o Sr. Dr . . Justiniano de Serpa assumir as reduas do 

· .governo · ceat'ense, possamos t1.pplaudi1' a eUootivac.;ão ·das suas 
- boas intencões. . · . •· · · 
· Eu: que não me .contento :'ló üOm css:is · boas intencões. 
porque ha muito Lempo tenho vis~o se 0oniii·ma.i.· n. · asseverá.~ 
.ção de que de boas intenções o inferno :;.es!,,:i; calçado, . espel'Ü 
quo .. S. EX. não . t.enha sin'iplosmentC\ as . boas intenções e 
louva.veis propositos, mas que procul't: !azl-.lr de tudo quanto 
disse, de tudo . quanto tem prometLido u.os seu:; conLerraneos, 
uma brilhante realidade de seu 1/rogramma dt- · gQverno. 

Assim, Sr. Presidente, pedindo a 'V. Ex. sejam inseri-· 
uos. com· as palavr~s ·que acabo do proferir, . no :Dia1·ío dos 
J\Ossos trabalhos, · os .íelegramma:; que}.. li. desLa. tribulia, sento-

1 mç, ·,levando, já não digo s6· r.sperani;.:t· de .providencias para 
1~s~ê caso · pungentis~~mo, · mas a cel'Leza de que, · anima.do dos . 
melhores intuitos, t) digno Prcsidenle .iá L'econ.hecido do Es
tado do Ceal'á, de accôrdo .com aqudlc _ que o tc.m de · cmpos
.sar no governo rio ditt' '12 do mo'./, que entra, estabel~ça logo 
providencias cnergicas · e effic~zes · pai'à que oosse esse l::unen7 
Lavel 1~slado do. cousas. · (.tluito bem,_: Tnuito ·bem.) . 

O Sr .. Presidente - Não h_µ; mais oradores inscriptOs. · . 
Si ·mais nenhum dcs Srs. Deputados quer usar da pala- . 

VL'a na hora destinada ao expediente, vae-se pa.ssar ···á· ordetn 
do dia. (Pausa.). · · · 

. Comparecem mais os . Srs. Ephigenio ~e Salle~, Costa 
· }\ego, Sou:ta Castro, e.unha Machado, J9sé . Barr~to, . Pires Re
bello, João Cabral, Jcsé Augusto, Correia .de ;Br1tto, Mendonca 
MarLüis, João Menezes, Pedi•o Lago, José Maria, Torquato Mo
reira,' Azevedo Sod~é, José de Mo1·a.e~, Herculaµo Cezar, Màt~ 
Machado, Faustc. ~·e~ra!G, · Salles _.Junior, Ferreira ;Braga, J~sl:) 
Lobo, Peroira de Oliveira, Dommgos Masç.a.renbas e ,Joaquun 
ÓSO!-'lO (25). . , 

. Deixam rle- ~omparéccr . os 81·s. yclb: Paüll_üUO,. iY~unlei1•0 
de Sou:iia. Antonio Nogueira. Abel, phe~·moilt, .fustmumo -de 

. Serpa, I~ento Miranda, Cheri.:~)ont de M1ra!ld.a , Prado Lopes, 
.Hercu,lano Parga, Luiz' . Don:unp;u,e!:i, ·He1·nun10 Barroso. Mo-
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:i.·eir:.ii- da xltochu . ._Vicente· . S~bo~a. Tl~oroni . . 1.\.cei<.liy~ ThomU:z 
· Çayo.lcanti, Ild~fonso Albanó, · Jelberto l\faranhãÕ,' Afí'on'só 
.Barata, Solon de Lue1.ma, ·Joü:v . Ely~io. Batthazar Pereira~ Gon
zagu Maranhão, Antonio Vicente, Edua1·do 'favn.res, • Gervas.io 
.Fioravante, .A.rnaldo Bastos, Pcr~ira de Lyra, Estacio Coim-

.. bra,· Turiano Campello, Julio d.e Mcllo, Natalkio Camboim . 
. Alfredo . de Maya. ~Iiguel Palmf!ira~ Octavio l\rfang~b~irn~ 
Lauro Villas, J31'las; P1_res je Carvalho, Castro. Rebcllo. Mari.o .· 

. -HormP.~, Ubaldin9 de Assis, P::icl:rnco Mendes, Arlindo Fru.gostJ, 
.Toão Mangabeira, Alfredo Ruy, Arlindo Leonc, Muniz Sodré, 
Elpiçlio· de :.\iesquit.a, Eugenio 'rour in ho, Manoel Monjardim, 
Aptonin · Aguit'rc~ Heit_or de Sc1uzà, Ocl~vio ºela Roch;,t · Miranda, 
~\iui·6m · ·. FurtaJio, · ~ampaio Corrêa, Nicanor· ' Nascimento. 
Paulo · de Fr-ontin . . · Snlles Filho: ArjsUdes. Ca:irc, Norlval de 
yr.eitas,· Lengrubl!J~. Filho, .Jos6 Tiilentiuo, ·Macedo '.Soares, Ma- · 
noel Reis, Jotfo 6·níma:i::ãe·s, Themistocles de Almeida, Bua.1•- , 
(1úe de Nazarelh» H.amiro .. _.·Enc.ga, F1•ancisco i'1farcondes, Raul 

. . Fern:m<ll's, àTario d~ ·Paula,• 'Maurlcio _de L3.cerdn~ Teixeira 
. :Brandão, . .J os1) Alvc~; :1 osé Gon~.alves, Alb.crtiri.o . Drumm.onr.l. 
· H.iheiro .Junquf!ira, · Silveira Brum, · Franeisco Valladal.'és, An

tonio ·carlvs.. Emílio .. Jardim; .. Americo Lopes,. Senna li'ig-uei
redo, José J3onifacio, Landulnho · de Magalhães. Odilon de An
drridP., ZC\roasfro. ATv~renga, "'Ant.ero Botelho, Francii:.co Bt•er;;.. 
sa·nc. Lamounier Godofredo, José de ·Araujo, Raul Sá. \Val_,_ 
dom'lro ele Magalhães, Vai dr. MP.lfo. Honorato Alvés, Camillc· 
Prhtes, Mello ~!•ranco, Raul ·Càrdo~o. José Robe1•to , Afüerto 
Sarmento, Barro~ J>enteo.1101 Cesar Vergueiroi Marcolino Bar-', 

. 1·eto. Eloy Chaves, Paln'ieil·a füpper; .João .de Farià, .Sampaio. 
Vida!, . Rodrigues A1ves Fi.lho, , Pcd!'O · Costa, Manoel ' Villa:-' .· 

· boim,: Carlo~ c!t\ Campos, Ramos -_ Caiado, Tullo Jayme, Seve
riano Marquei:;. Cosfa Marques, · Ottoni~ •l\1;aciel~ L:úiz. Bartbolo- · 
mt'!li, Abdon Bapistas .Oelsó . Baym~. Gi.,m1erci~do Ribas, .João · 

-Sirnplicio, Carlos .Penilúel, .Au::,~sto · ·Pestaµa~ .M~rçal_ ·de Es
cobar, A lr:iôes Maya, · Naouco-": de Gouvêa ~ 1n&es da 

. -Cmüi::t. (125). · . 

o si-. Presidente-" A lista-' da porta accusa a ·presenç.a de 
. 85 ·srs. Deputa-dos . . · . · · " · · . . · · 

Não · ha· numc>ro pa'rà. sé procedei· á v ota.rãt) da mnle1•fa 
que se acha sobre a mesa e da· constranf.e dà ordem do dia. . 

Passa-se ús. ma terias · cm discussão. ·· . 
j/ . p . rlic:cussiin do . projecto . n. 24· At dP t n20, :mandancin' . 

.suspt:\nder :.i exe~U(.\ào oo arL 177 dJ !'<"r;t1lnm~nto rfo. Es~ 
·l.ra<Ja dCJ Jõ'r1·rn C:Pntrlll do BrasU com pat'::lcer contrario Ih\ 
Commissão d~ Financns .. 

Enécp•ada e ndia<la a votação. . , 
:;1~ disrus$ão do projecto n. !13 A. de 1920, abrindo o •~l'l1- . 

<iito 1fo 150 :OOn$, ouro, ,para ultimacão cios tro.balhos. da D~- · 
)cg~c~lo Hrosileira i'i Conferencia ca Pa~. · . .. 
. . ·. Encerrada. e adiada a. vot.acão-. 
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i"· discussão · do p1:ojccto .n. u A, de. i 920, mandando . 
que . vc~am os Juros legaes .os dinheíro!; do!:l orphão$ e ín
terçhctos, _ depositados nas Caixas . Economieas, com parec.01· 
:favoravel á emenda da Commissão de Finanças. · 

Encerrada e adia<lu a \·ofa~cão. 

. ' Encerrado em . 2"' d.iscussão o . artigo _unico do pro• 
Jeoto n .. 70, <lc i920, contando tempo de serv1ço, para a apo
senta<l9r1a a.o · desembari;ador Hod:rigo ·de .Araujo. Jorge, . com 
parecer favoravel da Commissão <le Finanças; .ficando adiada 
a :votação • ., · \ . ... : . 

..,/ . 

ORD~M. DO ·. DIA 

o Sr. Presidente .~ Esgotada~ as .. ·rnate~ias em discussão, 
. :vou levantar a se.ssão, designando pai•a an:lanhã a seguinte . 

,ORDEM . Do DI.A ·. 

' . ' 

.· Votação das emendas do Senado ao projecto n. 397 ·· B, 
de 1918; <la Camara, mandando que regressem á activa os of-

. fici.aes, da . Brigada Polí-0ial ·. reformados . compuls·oriamen:te 
cm 1918~ con;i .. u~ novo :paree~r. da Çúmmissão de Finanças, 
contrario . ás. emendas <lo .$enado (vide project.os ns. 688, de 
1919, e 69., de 192.0) (discussão unica); •; 

. Votàcão do proJecto · n .· . 24 A, 'de .. i 926, m~ndando. susPen
der a. exe(}ução do at-L 177, d.o regulament.o •-O.a ··Estrada do . 
Ferro Central <lo Brasil, com narecer contra.rio da COmmis-
são de Finànças· ·(! '. diseussão); . 
. Votacão .. <io pfojecto n: 33 ·A, <ie 1920,.abriooo o ·credito 

· <.le , 150 :000$, ouro, .. para. ·ultimação dós trabalhos da Delega- . 
· ção Brasileira á Confer.encia: da ·Paz (3ª discu~são); ·· .. 

. · Votacão do prejecto n. 41 ·A. "<le- 1no, · mandando . que · 
~-enca:m: os jur-0s legaes , os dinheiros . dos orphãos .e. inter-di-.. .· · 
~tos, depositados nas Cai~as Econm:nicas. e.cm P!lrecer favo
ravel á emenda. da Co~mm1ssão de lhnancas (1ª discussão); 
.. Votação do projecto n. 70, de f920,. contando tempo de: 
serviço, para a · aposenta-Ooria, ao d~sembargador Rodrigo ·de 
At'll.UJo .Torge. com parecer . favoray~l da Commissti.o do Fi-

. nane.as (2• discussão) ; . . 
. 2"' discussão do projecto n. 73, de 1920, approvando o 

. contracto de 18 de. ,ianciro de mm, r .eferente ao decroto 
.. n. · 9. 293·; ·de 3 de·. janeiro do mesmô anno, eelebrado entre o 

Governo Federal e a Companhia Cessic-naria das Docas do. 
Porto. da Bahia; ' 

Disc~ssão- unfo.a do pro,iedo n. · 210 C. de 1.9Ht, incluindo · 
. no corpo · docente do Instituto Benjamin Constant os aspiran .. ' · 
.. ' ·. o-T.a.. ll ~ 
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tes ao magist!3rio e dando outras ·provídenc'iâs; cop1 pa1·e
C?er da Comm1ssâo de ~ns~ruccãq Publica; coritrario . oo pro
Jectq e favoravel .ao véto do Sr. Presidente Republica (vi'õe 
projecto n. 71, ·de 1920) . .. · · 

...... 
·Levanta-se·· a ·sessão ás 13 ho'ras· e 40 minutos. 

·· .... ,~ .. 

. -. 
. . . . -.;..,.... Q 

ACTA, EM 29 . DE. JUNHO, J)E 1'9~0 . ,· ' 
. 1 

' ' . 
· PRESIDENCIA _no ,s~ .. BUENO. BRA~Xo, . PnESIDEN~E · 

· ·· A's 13 horas-prõcede_-se .á·'ci)amada, â que· respond~m .os 
-Srs. ·· Bueno. .Brandão~ Juvenal Lamartine, Octacilio de Albu~ 
querque, ''Ephigenio · de Salies •. ·eosta Rego, Dorval . Perto, Ali- .. 

· tonio Nogueira, .Agrippino Azevedo, Rodrigues Machado, Pí-
1•·es Rebello, Marinho de Andrade, Osorio , d.e Paiva, Frederico . 

. Borges, .Jcsé Augusto. Cunha Lima; · Oscar ·. ·soares, Simeão 
· Leal; ·· Austreges.ilo, ,Arisfarcho Lopes, RodriS"l;les Dol'ia, JoSé . . 

Mal'ia, Leão. Velloso, Sampaio ·Coi'l'êa, Patifo. de· .Fronti~ · Ve
. ri.S'Simq ·de · Mell(), -Augusto · -de · I.ima, Fausto F.erraz, •Mor.eira 

·· Brandão, Raul Sá, Fran'cisc:O Pa~liello1°Edgardo da.·Cµnha, ?osé 
- Robert.o, Prudetrte de Mo.I"a,es: Filho, José Lobo, A1t'es da · silva~. 

Olegario· P.int:c; ·João ·-Pernetta~ Alvaro Bapti-Sta; Oetá..vio Rocna 
· e Carlos Maxirnili&no (40)'. · · ··. · · . . .. 

, ·D~i~arii · de co1nparecér ·os ·srs~ · AI-thttr co1iares · Morefra, · 
Feli~ ·Pacheco,· A.nd,r~de. Bez~rr~.z.: Anníbal Tóledo, . Moritei-ro : ~~- . 
Souza, .Souza · Cas~r<>, D1onys10 ljentes, ·Abel "Chermont; Just1-. 

. n ia.no de Serpa, ·· -Bento ·:de:· :Miranda~ .. Cbermont,. de , ·Miranda, 
Pra<io Lcpes, He'rculano. Cesar, . ·cunha: Machado,' -Luiz · Do-. . 
mingl.!es, José Barr!')to, .João Cabra_l, _ .. · AI"rpando .Btp,·lan.iaq~i, 
·Bermmo Ba:r~oso, Moreira . da · Rocha, .;'l;'potn8:Z R.od!-,'1gues, y1-
cenle Saboya, Thom·az Accioly, Thomaz 'Cavalóanb, '-Ildefonso 
Alhanc·, Albr.rto Maranhão. Affonso Barat'â;.:-'Solon de· ·Ilucena, · 
João Ely~io, Balthazar Pereira, Gónz11g1f :Maranhão, AntCrriio 
Vicente, Eduardo Tavares, ·oetvasio. Fioravante, Al"fialdo Bas .. · 
tos, · Córreia de 'Brit'f!ot AlexaRdrino da .1';oeha~: Pereira de ·Eyra, 
Estncio :Cci'mbra, · l>earo· Corrêa; Turfano Campello, · Julio -de 
Me.llo, Natalic io Camboim, · .. kltríldo . de ·M"aya; Luiz Silveira; 
Miguel Palmeira, ·Mendonca Martins, · .João 'Menezes, Manoel 

· Nobre,. Deodato Maia, Pedro . J .. ago, Ootavio Mangabeira, Lauro 
'Villas Boas, ·Pire.s de .. Carvalho, ·Castro . Rebello, · Mario E:er- · 
mes, -Leoncio .GsJrão, Ubaldhio de Assis, : Pacheco Mendes, Ar
linõo Fragoso, João' Mangabeira, Alfredo R.uy, Seabr~· Filho, 
Arlindo Leone. Raul Alves, To~qunto- Moreira, Moniz Sodré, 
Elpirliri :de Mesquita, Rodrigúes:" Lima, Eugrmio Tourinho;\ Ma-

. nMI Mon.íardim, Uhuldo RamaJh{'1P.. Antonio Agtiirre, Heitor 
de Sou~a.. Qctavio da Rcoha .Miranda, Azurém Fui-ta.do~ Nic~-
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· nor . Nas~imento, Salles Filho" Aristides Cafr~. ·,Mendes '!'a.vá~ 
res, Vicente Piragibe, Raul ·Barroso, Norival de Freitas, Len
gruber l•'ilho, José Tolentino, Azevedo Sodré, Macedo Soares,: · 
Manoel Reis, Jcão ·Guimarães, Themistócles de Almeida, Buar
que de Nazaretb, Ramiro Braga, José de Moraes, F'rancisco · 
Marcondes, R.a~l .Femandes, Mario .de Paula, · l\fauricio de La
cerda, Teixc;íra Brandão, José Alves, José Gonç,alves, Hercttla
no Oesar, Albertino Drummond, Matta l\fachado, Ribeiro Jun.:.. · 
queira, .: silveira Brum, Francisco Valladafes, Antonio Carlos; 
Emilio Jardim; Americo Lopes, Senria Figueiredo, · José ·Bq:-

. nifacio, Gomes Lima, Landuipho de · .Magalhães, Odilon de An
drade, Zoroastro Alvarenga, Antero. Botelho, Francisco Bres
sane; Lamcunier ·Godofredo, Josinó de At;aujo, Waldomíro de 
Magalhães, Jayrpe · Gomes, Alaor Pra.tá, Vaz de Mello; Ho.no
riato · AlV?.S, Camillo Prates, .Manoel Fulgencio, Mello Franco, 
Raul Cardoso, Salles· Juriior~ Carlos. Garcia; ~'erreira Braga, 

. Cincinato. · Braga, · Alberto . Sarmento, Barros Penteado. Cesal" 
Vergueiro, Marcolino Barreto, Eloy Chaves, V~ Miranda, 
.Palmeira Ripper, J oão de · Faria, .Sampaio 'Vidal. llodrigues :Al
ves ·Filho, Pedro Costa, · Manoel Villaboim, Carlos de · Campos, 

. . Arnolpho · Azov.cdo, 'R.amcs . Caiado, Tuqo Jn:y~e • . ~everia~~ · 
.l\farques, .. Pereira Leite, Costa Marques, · Ottom ·1'!fac1el, . ·Lµ~z 
Xavier, Luiz Bartholomeu, .Abdon Baptista, Pereira de Oli
veira, Eugenia l\füller, Celso Bayma, Gomercindo Ribas, Eva
risto ·Amaral, · João · Simplicio, · Carlos ·Penafiel, Augusto Pes- . 
tana, Mii.rçal de Escobar, Alcides · Maya, Nabuco d.e Gouvêa. · 

·Flores ,da · Cunha, Domingos · Mascarenhas, Barbosa . Gouoalve~ . 
e Joaquim Osorío (170) .. · · 

o Sr. · Presidente ...:...:. Responderam · ú . cbamada tio Srs .: 
Deputados. · · 

.,,.... Não h~ numero para se abrir a · ses!:ião. 
Designo par~ amanhã . a seguil?,tC 

. ORDEM DO DIA 

. Votação das emendas ·do Senado ·. ao projecto· il. 397 B~ · 
· de 1918, da Ca.inara, n_ia;ndando que regressem á a~~iva os of:- . 
fiaes da Brigada Policial refcrtnados compulsoriamente eltl 

· i9i8, com um novo parecer cm. Commi.ssão . de Financ~s. con
trario ás emendas do Sena.do (v1cte proJeotos ns. 688, ae :f.9!9, 
e · 69, de 1920) {discussão unica); . · . . .. ·. . · · .. .. 

Votacão do projocto. n. · M· ~. de 192Ó, m&ndando suspen,.: 
·der n. ex:eoucão do arL. 177, doregulam~nto da. .Estl'ada .de, 
Ferro Central do Brasil,. com parecer cçmtrarfo çla. · Commis~ 
são de Finanças . ( i ª discussão) ; . · . · . · . ·. · · . 

. - i • , 1 

Votacão do pr9jecto n. 33 ~ de 1920, a.brindo o cred.ito 
de 150 :000$, ouro, para. ultimacao dos trabalhos dn. DelP.ga~ 
ção . Brasileira t'I. COnferencia da. Paz (3ª discussão); . . 



Cãmara dos Oepl.lados - lmlJ"eSSo em 23/06/2015 C9 21 - Página 1 de 52 

'· . 

. ·' 

Votac;ão do . projectô n. 4i A. de ~i920, mandando que · 
.. -v.ençam os juros legaes . os dinheiros · dos orphãós e.· interdi

ctos, depõsitados nas ·Caixas Economicas, com . parecer favo .. 
ravel á emenda .da·· Commissão de Finanças ( 1"' -discussão) ; . . . . . . . . . 

. · Votação do projecto n. 70,- de 1920, céntando· tempo d~ 
·serviço,· para a aposentadoria, ao desembargador Rodrigo de 
Araujo Jorge, :com parecer favoravel .da Comrnissão de · Fi
nanças (2• discussão) ; · · · -

. .· .. -~ , 

. 2ª discussão ' do proj_ecto .. n. 73, de 1920, approvando o 
contracto. de i8 de janeiro de :l.912~ referente ao decreto 
n. 9.293, de 3 ·ae . janeiro do mesmo anno, celebrado lentre o 
Governo Féderal e n . Companbfa: Ces$ionaria . das Docas do 
Porte ~a Bahia; · - · · · · 

.Discussão única· do proj~cto n. 210 C, ·de 1919, incluindo 
.no corpo docente.· do Instituto Benjamin Constant os aspiran- · 
l~s ao magisterio e dando outras providencias; com pare

'CeI' ' da Có'nlmissão de ---Instrucção Publica eontràrio ao prô-
jecto e favorav:el aó véto 'do Sr. Presidente da Republíc~ (vide 
projecto n~ 7i, de 1920); . ' ' ' ·. . ' ~ . 

Co-ntinuação da 3D. ·discussão· do- projecto n. 57, de f920; .. 
abrindo o credito especial . de . :l • 889 : 260$, para acquisicão de 
material. . fixo e . rodante .destinado á lfuha ferrea: da Barra 
J3onita. e Rio ·do P·eixe. · 

4~ª SESSÃO, ' EM 30 DE JUN'HO .DE 1920 . ·. . . . . .. 

. , . . . ,.., ' . 
PRESIDEN,CIA ·DO SR; BUENO B~A~l)AO, P'RES'lDENT,E · 

' ' \ 

A's :13 .. horàs procede-se a cham~da 'a · que respondem os 
Srs~ Rueno Brandão, Juvenàl Lamartine, · · .Annibal Toledo, 
Octacnio de Albuquerque, · Ephige'nio de Salles, Dorval · Porto, 
Antonio Nogueira, Díonysio Dentes; Bento l\1'íránda~ Agrippi .. 
no .A7.evedo, Marinho de Andr.ade; · Thomaz Rodrigues, Thomat 

· · Accioly, · Osol'io de Paiva; F:rederieo Borges, e.unha Lima, Os
oor Soares, Simeão Leal, Alexandrino dn .. Rocha, Austregesilo, 
Pedro Corrêa, Aristarcho Lopes, Luiz Silveira, Rodrigues Do..: 

- ria~ Oclavio Mangabeira, Le<meio Galrão, ·Alfredo Ruy, Sea
bra Filho, Elpidio de Mesquita." Eugenio 1'ourfüho, Manunl 
Moajardim, Heitor de Souza, Paulo de Frontint Buarque do 

... · Naznrcth, Ramiro Braga, · Mauricío · .de ;Lacerda, Augusto- de 
· Lima, Antero Botelho, Fausto Ferraz, Moreira Brandão,. Fran- . 

cisco Paoliefo, Jayme Gomes, A1aor Prata, Cammo Pratús, 
'M'ano~l Fulgencio, Edgardo .·da Cunha, Mello Franco, Snllcs 
Junior • .José Roberto, Yeiga Miranda·, José . Lobo, Carlos d~ 
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BESS.fo EM 3(} DE _JUNHO DE 1920 693 

ICa.ml?os, A~nolpho. Azevedo, Ayres da Silva, Olegario Pinto, 
Pe:e1ra I.e1te, Luiz Xavier, João Pernetta _ Pereira de Oli
''e1ra •. Eugenio l\füller, Alvaro Baptista, Marca.l de Escobar. 
Octav10 Rocha, Domingos Ma-scarenbas e Barbosa Gon"-alves 
(65) .- ' ... 

Abre-se a sessão. ' 

- O Sr. Annibal Toledo (3G Secretario; servindo de 2•) pro ... 
cede _ á leitm:a da: acta da sessão d.e 28 -do co:rrente à qual é 
po~ta em discussão. 

O Sr. Frederico Borges (,.) (sobte a acta) - Sr. Presi-:- · 
dc•nte, tenho uma observacão a fazer á acta ·que acaba de ser 
lida; Não costumo rever as oracões que pronuncio desta tri-

- __ buna (é systema meu antiquissimo), e o discurso que proferi 
na ultima sessão, sobre acontecimentos do Estado que· re
presento, sahiu sem a nota de nã.o ter sido revisto pelo ora-
dor. - , _ · . 

Venho_ .fazer essa referencia principalmente porque al
guns dos• jornaes de·sta Capital, no mesrrio dia e no dia im
mediato. disseram, apanhando por alto as palavras qtie. pro

. feri desta tribuna, que eu havia. criticado _e censurado a a<i
- ministrcão do. actual Presidente do Ceará, que terá de findar 

o seu manda-to_ no dia 12 do mez -vindouro. . - V 

Ora, Sr. Presidente, não tendo eu feito tal critica, em 
pleno <lominio dessa administracão, seria cen:suràvel, indigno 
mesmo do meu caracter, que eu viesse1 nos ultimos dias dessa 
a<lministr_aQão, ter Jar procedimento, quando, aliás, _ foi 
exa~tamente o contrario o que affirmei desta trilmna, afas
tando de S. E:x:. o Sr. Dr. João-Thomé a rel!lponsabilidade 
dos .factos graves que alli se estavam· passando, desde que l>S 
lt•vei á conta de seus amigos \,lrsos ê dos ag-entes ma.is rea-
listas que o :proprio rei. - -
, Si não 1 fosse essa divergenoia entre o que proferi: e os 
commentarios. a que alludi, deixa.ria passar sem menor ob
.S1•rvação a a-0ta · que acaba de ser lida. $endo. porém, isto 
e~sencial, -porcme affecta de alguma fónna o meu ear$,cter, 
t> meu modo de proceder, peco a V. Ex. que. se digne man
dar fazer constar da acta esta explfolM;iio. (Muito bem; muito 
bem,.) 

o Sr. Mauricio de Lacerda ('*) (3obre a ttcta) - Sr. Pre
sidente, venho fa:r.er uma declaracão relotiva i acta do_ dia. 
28 do corrent.f:'. Só hofo a faço porque estiv~ enfermo du-

. ranf.a al,::runs dias. Refere-se ao discurso.· que então 'Proferi, 
e que, c"onforme _os mâ,os habitos do ~eu dou.to amigo que 
ha pouco· occupot.1 a tribruna, tambom não revi~ pora~e n~ 
cost1.lmo corrigir as not.as das oraçõea crue aqui profiro, ss-, . ' 
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,·não quando â tacb.ygraphfa eompulsoriament& in'as remette 
:L .c.asá. · .. 

Desencontrei-me qo ultimo discurso que aqui fiz por®e 
a tac~;rgraphia~ insistia pela. minha. r~yis_ão; e não estando 
prevenido, e na.o me encontrando no · togar para onde. elle · 

·. fQrá env!adp, deu-s~ ~- des~n~ontro, do qual resultou não sa-. · 
h1r · pubhcado no dia immediato. . . . : 
;· .. Já: que estou na· _tribuna; e.· :Para nãó. voltar :L· mesma;·· 

.Pe:l;O · hcenc-a para dar· ao.· sr. Deputado Carlos de Campos in-
. forma;çõcs sobre materia que interessa a S. Ex:. ; isto é, 

quanto aos n·omes das testemunlhias·'. Si S. Ex·. te·m receio . dei 
a:pprovar o ~eu :i;-equerimerito de inform~ções para não. ex
por essas ·testemunhas á' famosa ;;sanha7> dos anarchistas, 
como se yerificou com o açougueiro; qtie foi boycotado, vou 

, .l êr á 'Gamara a sua declarai) ão, que· é a seguinte: 

- . 

•' 

<l.AO PUBLICô E'M (;Ef:lAL E A QUEM . INTEJ;\.EBSAP.:. 

Sendo sabedor. qµe atguem affirma ter 'eu sidô 
conni'v.ente no assalto da poli.eia .rià· ·sede da União dos 

."O. crn C. CiV:il,-." yenho . por este. ineio :participar que 

. absolutamente não to~ei . parte. nem tomaria! pá.de". em 
um assalto. ~- uma_ associação obreira, pois· qué ··reco-· 
nheç'o em todas as associaéões obreirás e. espeéialmente 

· a D .. O : · 1G~ · ·Civil'. ·pois· qu,e todos os ,seus · operarios. qu:e 
iPOr unico crime teem a aspiração no mundo. onde o âi.
reito á vida se.Ta ·um facto. Em· minha .. casa, onde a: 
fregt.lezia ·é' toda ·operaria eu tenho observado que os 
trabi!lhaclorés. "da u. o.Me. Civil são homens sérios e 
digrios. Portanto senhores, :esta .declaração é a verdade 
nu·a ,'. e crua 'e ao mesmo tempo desafio quem quer -q;ue 
seja a provar o obntrario. "E' ·falso que eu· ·tenha assi- . 
gnado no arrolamento. de. apprehensão feito pela poli-· 
eia,. cujo ·acto eu'-reprovo, .. · como · .indigno .de um ,paiz 
oque se diz civilizado. -· Pàttlino & · Fomeca. · Rio de 
Janeiro, 219'-6-1.92.0. Rua B. S.·· Felix n. i-~4.> . ' ": 

Como se vê. a unica testemunha que ·já: comacava a .so:f~ · 
frer a. «sanha~ vem contestar. o facto. Si o honrado Zeader da 

· .maioria .. tinha receio de dar os nomes .. das. outras testemu .. 
nhas, este receio deve desapa.reoer, !porquanto é o proprio 
ncóuguoiro qUem fornéM o seu para reprovar o acto da po-
licia · ' , · 

Nestas condições,' não custa a s. Ex. <iar ºª' nomes dos 
demais. (Muito biém; muito be?n,..) · · 

Em sêguida é. approvada a a.cta da sessão de 28 do. cor-
. · rente . ' · · . · . 

· · E; lida .e, sem·. observa.r;tves> approve.da a acta do dià: 2.~ 
do corrente·. 

O Sr. Presidente ~ Passa-'Se .ti; leitura ao expediente. 
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· .· O Sr. Juvenal Lamartine °(.2º Secretario~ servindo de 4•)~ 
':Procede á leitura do seguinte ·· · 

. . ~ -· . . . ~ · 

' . :. EXPEDIENTID · ·· . 

. · Officio ·<lo Ministerio dos . Negocios ·da Fai:e~da de 29 ' do · 
.corrente,. re01ettendo a seguintê · . .• ·· ·· · · ·' 

MENSAGEM 

. . . Extno. · Sr. Préside~te . da Camara dos Deputados · -· · Te-
· . ..nho a honra de aptesP.ntar a V; Ex. a · pI'oposta da ReceiLa . 

_ e Despe,za · i;Ja Jlepublica para o exerci cio . de . 1921,organizada. 
<'te conform1-0ade com os arts. 3º, n. 2, da lei n. 12~.· de 30 · 

·de outubro de 1801., e 2", da lei n. 2. 083, de 30 d~ julho d(1 
t909. . . . ,. . . 

. . . . : ' . . . . . . . . ' ~ . . 

. · Rio de Janeiro, .29 de junho de 1920, 98" da Independen
·cia e . 32º .da Republica. -0,:Ep·~tacio P.essôti - A' Commissão 
de. Fmanoas. · · · . . · · .. ;,- · · 

... .. 

.... .PROlloSTA · •. · 

';relegrammas': . 
Fo~taleza:. 27 <d'e·. junh.o ~ 'fenho ·. ho~r~ . eomtpunica1' 

V. Ex. assemb.léa Legislativa ec;te EsladQ pela 1.1.nantmiQ.ade 
seus membros. 'presentes ~m .·num~ro.,.: v1nte'\geis. reconheceu· e 
proc.Iamou hoje.· E~mo. 'Pr. · Justiniano Serpa Presidente 

. eleito · do· -Ce~rá para· quat'rie~1\io 192().:.i ~2.4 · pt.' Apenas · ql!~
tro . senhores DP.putados abstiveram'-'se : comparecer · refefi.da 
.sessão reconhP.cimêrito. CordPaes eaudações, . ~ João ·.Thomé, 
l'fesiderHe Ceará.. · ·- lnteirada. . · · · · · · . · · · 
. ·. .. ~ará, 26 ci~ jun1;~ :....:.: i'~mo·~ .subida, ·ho-qra cpmmunical:' 

· V. Ex.. .assemblra ~ Legislativa · lf,stado convocada em ·sessão 
cxtraordinnria . maioria ·absoluta seus membros ·Para àpurar · 
e verificar .· el~ição A poderes dos candidatos eleitos Presi,..· 
dente e Vice-Presidente · . quadriennio .. eonstitucional 1920-
1924 . e rm.mi<la presença 24 1 senhor·es Deputari<is· elegeu sua 

·Mesa. verifi~·nndo,..se seguinte · t"P.~ultsdo :. Pres.idente, , coronel 
Antonio Botelho . de SQuz1n i" Vice; Dr . . · Pon;ipilio Cru~; . 2~ 
Viee •. Godofrerlo de Castro; 1º Secreta1'1Q, Dr. .. Manot>l Theo
philo ·Gaspar. de Oliveir.a.; . 2º Secrf)tario, Arrriando . Montoiro.;: 
· supplentes 'de Secretario : · Drs. Abílio Martins ·e José Odorico 
Mõraes •. Respei10$aS $áUdácõee.~Ant,(}_:nio · Bot(!U~ àe Souza, 

I te. d ' . .. 1 •' -. . n .ira a. . · . . . . . ·. _·. . . · 
Urbano, 30 ri.e junho _.;.. Presidente, Ca.mara. Deputados

Tenho honra convidar vosspncias·.· ass1i;ti~ communicacão 
Arientifica far.~r se!-leão Cluh Engenharia dia ·primeiro de ju- . 
lho quinze horas e meia com .presença S . Ex . . Pr~sidente 
Republica · ponto versará argumento sobre cobre sua metal-
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·. lu~gia.' jaZ'idas cobre Brasil , jamais excedera palestra trinta 
· minutos .Ponto · peco · espero compat·eciment() vossencias· de 
quem sou . amigo admiradór. -· Alpheu. Diniz. - ·Inteirada • 
. · . · ·neprescntação do marechal &dos '. Frederico de Mes:.. · 
quita, presidente dg Gremio dé Officia.es Refor.ma<los, .. pe
dindo . .que SEÜam melhoradas as condiçôcs dos officiaes re- .. 
formados Pela tabeUa antiga. ·-· .. A' ·Commissão· de Finanças. · 

. . . . . ~- .. .. . 

o Sr. Presidenie ~-Está finda a leit'1ra .do e:q>ediente . . 
AC'ha-se sobre a mesa 'um requerimento que vàe ser lido . 

. . E' lido; apofado e post.O em àisc~ssão o seguinte · 

REQUEIÚMENTO 

. «Recrueiri) J)Or inter~edio .da . M~s~ q\ie ·· o Geverno inf or- · . 
me o .seguinte; •ficando s·em cffeito todlcis os pedidos sobre ·o ·. 
assumptO anterioripente feitos: . ,: · · · : · · · "~ · · . · · ·. · · · 

. , Si nà tiÍÜma :gréve de marco"hQUVe por ·par~e .dos grevis
;. tas e de · <;>Utros irid.ividucis , àtt~ntados contra. pe8$Õa:s. e contra 
.a. pro.'flriedi:rde ?. Quaes .forani .e!jSeS attentadt>s? Si nas b:uscas 
. dadas · pela policia foram .. encontrados nas séde ·de váll'ias à.s-. 

· sociaoões ·armas, . pamphJetC>s ' revolucionarios e avulsos inci
~ai;i.dto. á irubversfo dá ordem •i · · . "~ · ~ · · ~- · ·.· · : '. · 
. Qu~es os motivos . que· determinaram a. . ínterdic~ão das 
1i1édcs de .algumasn-Sociedades ? ~ · " · -·.. : . · · 
· · Quaes os incfividuos . expulsos do térrotorio nacional cm 

. ,-virtude da, lei de · 1.909, a · col).tar d.e .. 2S·de julho dre 1919,.suas 
' :n:acionali~ades, idade, motivo àa . expulsão ;.e data: de .embar

que, .co'rn a declaracão dos.que foram expillsó:i ~ requisi~o·d~s " 
Goivernos d'Os · Estados .'f · · · · · ·· · . . · · . ' . 

· .Si algumas · dellas foram submettidas por meio. do ·· recurso. 
' d~ lf,a~eas-corp·us . ao conhoo,imento do J;_>~er ,J~diçieirio? . • 

.. Sala ci'as sessões. 3CY de. junho dc.-. de· 1.920. ·- Augu.sto· de . 
Limo..~ · . _ . ,,': · · . 

· Enr,t-r1·adà n Bdfüda n votncãO. · ·. . . 

· · o Sr; Simelo Leal - Sr.'·Pr·eaidente, 'havendo duas vagas 
··lla. Commissüo do . . Marinha: e G.uerra;. por se · acho)l'em. ausentes 

os Srs. · Ottoni Má.ciél o Scvr.rinnó Marcrno11. peço a V. ·Ex. 
s~ dignn . dnr·lhos . subsUtutos. ·· · . " . · . · · " 

. O Sr; Presidente. - Nomeio o8 . Sr~. ·Joãô Pernetta e. Pe· 
reira r,eite. para substituírem na ·cow. !iÍSSÜO . de . Marinhn o 
·Gu(l.rra o.s ·Srs. Otti.mi Maciel o Sevcriano de Marques. 

Não" ba. mais oradores ins&iptos. . · .· . · . . 
Bi .mahn1enhnm dos Srs. Deputado~ . quer usar da .pnla

Vt' a. na bol'a· dost.i·nàdn aO t'xpedic.ntc; vae so pasl'lair á ordc.m 
d'f) dia. ( Pati.sa. )' · · · · · · 
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• • : .- • . • • -· • ,t ' '• ~ . 

. : .· ,. ·: .,. •, ., .. . . •, : 

· Passa~se ás ma'terias. em discussão. : ~ · · . · . . . 
. Encj:lt-ràdos, successivamente em . 2ª discussão; o& artigos 

1.·0 . ê 2,0 •• do proj ecto n ~ 73,· ·de ·,1920, appr_ovando~ o eontra.ct:ô .de· 
18. QJfJa.ne1ro de 1~12, reft'rente ao ·decreto n. 9.293, de 3 
·de" janeiro do mesmo anno,. celebr.ado . éntre o Governo Federal 
·e a,co~an'hi:i Cessionai:ia das Docas ·do· Porto da Bahia; fi..: 
; candd adiada a votação. . · · 

·· ~ Discuss'ão. unica .·do_r>rojecto n ~· .210, · de 1919, / lricluindo . ... 
'no corpo·:docente do Iristi.lutc>" Benjamin COnstant·· os ·aspiran- · ·' , . 
Jes ao n1agisterio .. e dando .. outras. p:rovidencias;· ' com · parécer . . 
. da Commi.ssão ' ;dé . ln~ruc~o PÜblic~ . co'.ntrarjo ~o proj ectó e .. 

. ~ª''oravel ~9 · ·véto ·do-. Sr ~ : :PJ,'esidente, ~a. ·Republica · (.;yide prq;.. . 
Ject.o n. 7'1 , de ·1920). . · · · . · ·.· · · . ·· · · · · · 

· · ~no errada:. e adiaêta ·a vàtação .. · .· . ,. · . · ·· · . . · .. 
. ContiQtiac.ão da .3"' diseuss~o · do . projecto n : .. 57; ·de : t 920;. · 

.. ~brindo :o . credito ·especial ·de 1.8'89 :2·60'$. pal'a accruisicão .de ·: : 
material ·rixo e rodante destinado â linha.' ferrea aa· Biarrà .. .. . 

,J3oµita ê Rio do Peixé~ · ·. . ' · ·. · ·. - · · ; . . ··;·\ \ ~~ :, 

. ·.. O Sr ... A11t_aro Bapttsta {*) -· Sr ~· Presid~nte~ sem ·o·lllenar 
' intuit9~ ·sem;'. õ ·menor laivo ·cte· fazer opposicão,· de.- .pr~judicar 
· G 'U · · êmbar~ça:r · >a · àdministr~ão do : actual Governo; enten~i 
oumprir ··üm deytfr _chamando-. desta . tribuna. ·a . a.ttenõão do Go~ ' 
verti.o. para. um credito que eu· não ·julgava e ·não julgo s.uffi.; 

.d~ntemente juatifiaado .- .-. · . . : .! · :·, ,· . . . . > · · 
· ::-· ·Tt\re1 :'0 \lt!aZ~r, · appellat\do para ··alguns ·me.mbros-da Com- · . . 
missão -de Finàncas, de ímm~diatament~ obter ' a . prómessa de · 

· ctU~ ·.·o oteditO s~ria · justificado·. e : de que eu·'. seria haQili~do 
· · ·a · !Votar .l)or : elle : . ~ ·. ·vo'tar oonscienciosàmente~ · éom 'conheci-
. mento '1e .causa. · . , . · ". . .. .. ·. · ;.· . ·: . :. · ,·-· .. · · . .. . ,· . 

. . , · ·Agora. · V:~ l!~x. al!aba . de · deelarar que ·se àcha. em -a• · dis .. 
·.n.11ssã:o o dito arE!dito ·.·. e .. : que · será votado. immediatamen~, 
sem .a.s _expI_ioações · pedidas, ;sem ·os esclâi:-eeimentos ~dev:id(!s, · 

· 1\orque1 . Sr~·· Pres!dente, · não trato ; .a·q.ui de ·questão · regional, . · 
·.mas.·.: Mmo representante da Nação. 1a.llo dfl ·~.uma qµestão de · 
moràlidàde .administrativa, ·qUe na.de. · tem que ver com, o re- · · 
gionaHsmQ. Não· que;p · oom isso dizer que . f~ltê moralid~de. 
admini8trativa· no actuaJ C'...overno. "Não1:Sr. Presidente, quero 
·<!i>:er qµe o Governo precisa; tooas as: vezes que .for n~ssa· 
-l'io; · dêmonstrar .. a sua moralidade. . . . . · , .. :. . . . . -. 

·. . o Governo precisa, para manter ,seus flm1gos como am~.'."' 
gos, fallar com . franqueza e dizer sempre.• a :verdade, expb"!' 
cando cabalmente seus aetos. ' · · ' : . . . 

O S'R ; · 'M~u~1c10 DE LAcEÂDA ~ Está ~sto, ·si. não, não &ão . 
amigos : · são cumplices. · ·. · · . · · .. · · · · . 
· ' o SR •. ' AL"-'ARo BAPTISTA - -O c.reditG fo~ .pedidQ. pelo .Mi

nisterio· da 'Viricão; :rnini.stcrio a cujà f.rent;e~ esta um .mustr~ 
t . .-. í ~ ,! \ ·: r ;:r·!il. ·.•. · 

{" ) E st,e discurso nãe> .roi "revistô pelo oradol'. '· · 
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engenheiro, . cuja · administra.cão tem captado mais a. sympa.... ' 
1.hia ·do · paiz do qtiê os ataques· do opposicionisrno. ..- . 

. : ··O SR~ MAURICro DE .LACERDA ;_ Não. 'ha duvida. E' um 
manc.ebo, no verdor dos aQnos, tendo a sabedoria de um velho~ 

.. ' · .··o;. SR. · ALVARo. BAPTrs'l'.Â. .~"Um joven miiii.stro ~e~J por 
lõê.~s 84'.ltos. por .sua integridade ,e por sua eompéi'tncia, vae 
aos poucos abrindo: caminhei para o futuro . Entr·e+anto, s·~·. Ex· • . 
não se -a.pr.essou; pelos nieio's legaes, em e;tplicar .peránte. 11 

· 'N!ição '. eomo . se ·pede um e:redHo dê perto · de dous mil ·contos 
· r.arft. roa.téria:l' fi:x:ti e· rodant~; quando, o anno passado, o .Con
.. ~f:.so · ~J~ou u.m credito. de cinco~~ta mil contos para .o mes~o. · 

' · ·Não·· surú· prova-velmente ainda hoje "nenhum mêmbro da · 
Commi.ssão :de Finanças para explicar · o . caso. Qu~l'o insistir 
F.ofüe . i.sso por9ue desejo votar e votar como governista, mas 

·· tooµ daquelles ·que . vot~m ·como governista sómente·· ~uando ·· 
conhecem o de que ·se tra~ e ·quando ·o as!Jumpto está ··suf1i· -

. ~ cí-en'fomente explana.do, de môdQ que . não paire duvida. em: · 
meu e.spirito : sobre a , Justicl:L · e legitimidade do ·:voto que· dou .• 
. " 'No no~SO ·rêgimen,· ,que eu saiba; , ÓS dous meios de corri_: 
municacão· ligaJ, entre .o Congresso .e o Executivo .•• ' ' .·· ·.· 

.· .. · . ... q·:sR~ M~URIC~~ DE):~ACEl\DA-· São o·' le(/.der ê' o Deputad'o . . 
Rurlarnaquf · .. (Riso ) ··· .. · ' ·. .. " . · . · .. · · ·· · · .. · · 
. ·: ·o : si\: · lr,,~ÁRo · ~A~~Tk ,.-. .. \ sã~ ·as ~edsagens EL os re~ 

· Jatôrios· •. Os .. relatorios · veem· tardiamente á .Camara, ·cada vez 
tnais· ~aconfoos,,. cada vez -expHcando ·menos .aquillo ' que a Na.:. 
cão. deivera saber por intermed,io de , seus repz:e.senta11tes. .As. . 

'·m~nsagens. são · mais· raras e reservadas- .ordinariamente. para- · 
.· ques~n·es de 8'rande monta. E com esses "df]US . processos, um 

oue definha e tende. a desapparecer,. porque os Ministros · já 
nli·o ~screvem rel:itorios, · escrevem. introducçõe$ de relato.-
rios ... · · · · · · · -· 

· · O · Sn. . · MAun.tcro . ot LActRDA - · Ma$: collaborart.i n6.s jol" ... · 
naes vastamente.. · . · · · ,. . · · · · · · · · " · 

Q SR: Ar.VARo BAM'i&~A - • ~ • e bUtro por~e:sómente sG . 
......, 'occupá de questões de alta mo11ta, ·mostraram a· defieiencia. · 

· dos. meiçs. 4e comrnunicação. 'norma;l. ·Então, ~urgiram · proces- .·· 
sos. nrtifu:naes: · um · · delles ó . a· mterfêreno1a. -do leqder-, em 
nomê dô Governo, de tal modo ·· que pouco a pouco elte vee 
deixand<> de ser o ieader·'da . (Jama.ra .•• . · . · ·... ·. 
: · . ·()· S~~ CÁiU.os tu~ 'CAMPos ~ Nã'o ap~iado . . . 

. - ô· Stt. AuVA'Ro.· J3~~isTA .- · .. ~ n qual o~ientê oom a 'suà .· 
'prudencia, · .sabedor ia · e ·crit erio . . ~ · ·. · • ~ . · · 
·> .~ :sR: ~ ~~~ro.6s ri~ . Ci\MPos ~ Prezo-mede ser o· ·~e:Pres~~;,; 
ta~te da -maioria da Oamartt, Jw~t.<> ~o Governo ~a .Rep.uJ,Uca:.: 

· ·com.· o. assentimento ~es~e '. · · 
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O Sa. ALvMo BAPl'ISTA :....:::. Não me referi especialmente 
a V •. ·Ex.1 mas.a todos ~s lead'~rs. 

- - o SR~ MAURTCIO DE LACERD~-:- -Sim •. ao passado; o íllus.;. 
.tre _ representante de S. Paulo fo1 ~até_ imposto pela Camara 
ao Gove~o: . • . · _ :.-. ~ . · _ > _ _ : _ , _ _ : . . . -
. .p_ S'fi'.. "CARLOS DE éAMPOs:' -:-:· Não apoiado; - já· expliquei -

-'· claramente·. _ --_, . "_ · · 
. . . . . . . - . · .. , ' .· ... \. . - . .,· ' •' 

-_ · O Sa: ÁLVA'R.o BAl>'l'lSTA .:,_ O nob.re Deputa<!o poderá es.:. · -
tar incluido, mas o certo é que fiz a alhisão a todo,. o~ casos, -_ -
em geral. - - · - _ · __ . - - -· - --

. Ainda appàreceu, · 1Sr. - Presidente, outro· recurso -- artifi- >' 
~ial, o da imprensa, do «quarto poder», vindo dizer que ·.ô '. 

· Governo pensa de$te ou. _daquelle moCio. - . 
_ Es_te ou aquellé jor.nal diz, habil,, veladamente: «Esta-
mos·_ autorizad<?s . .;.ª declarar .•. >; to(!os ffoam - ~abendo ·qiie 
~quella é o opm1ao do Governo. 1 ' · 

-. · O SR. MA~lircio DE LAcmmA _;_ Sim, isso vem nos d pe
didos~ da frente, ao -pass6- que o , povo em ~ . geral tem; para. 
. .seu uso, os .~ pedidos~ _de traz;· mas o- oerto. é que todos 
.pagam... ·· - - · -

• , • ' 1 • -· ' - ' t · , · < 

-- O SJ\~ AI.VARO. B.t\PJ'JSTA _-.,- E·; _por_ assim dizer, uma de-
- olaracão -_anoi;tY,_mli,, de _que .-nãô se .àssume_ .â. respoltsa~ilidadê; . ' 
,. que devera exi};tir- e*· rtos~o regimen] .. màs é aquelle .. O' modo ·· _ 

"dEI vêr- do Governo - todos o sabem .. -. - · - · · - -
-_ , Pen~ando desta fórma; vejo quê-~ Govern.o .mandou~ di- · 
_ zer â Nação -. não aos representantes desta :-:- que o· pedido 
.de credito. é muito legal. ." . -_-- -.. ' . ' ' -

O Sii. ' MAuR1c10 ·DE LAci.ERDA __ --_ ·Maridou dizer a.os as5i- -
gnantes desse Jornal. · · · -
. . ·, ' . ' 

o sn:. AI.VARO BAPTlSTA ~ Mando1f dizer á ,Nacão, repito, 
. por intermedio desse jornal, que os , 50.000 contos, a que· o· 
. humilde orador· i;e referira na sessão anterior, eram destina
dos ás estradas de ferro da União e se·. nohavam -distribuidos: -
' CentI'nl do Brasil, 24 .000; á- Noroestr.. 12.300; â. ·s~ -Luiz 
l\ ·Ca:x:ias, 1 . 000; e á Viacão Cearense, 3. 500 -0ontos. 

O total dessas quantias m,onta ·a 41 .700 contos, sobrando, 
tiortanto, mais de -6.·000. - _. · - ' · .. · _ 

-Ora, entre as vias-ferreas -~ustearlas PE'la·• União, está 
,,ustarnente a que. vae .do Rio do ·-Peixe- á Barra Bonitá: e 
tanto assim que». 'Sl'i;?Undei a& baees .:qtia: serviram para o con
t,racto de construccão .respe~tiva, o Governo é obrigado a pagar 
mensalmente as despezas; "e tanto as-qirn que, .no orçamento 
:act.ual existe; sob o n·. _18,. uma· consignr.-tão ~de 1.000. contos. 
t:nra essa estrRda. · _ _ _ 

:Por esta· mesma lei de orcamento, art. 82, «nenhum -cre
ditO · supplementar será con(ledido sem ,que, junto ao -·pedido, 

"venha - discriminada ·e documentadamP.r.t.e , a conta. da. de!l
p~za que esgotou o credito orçament.a'.'io res\)ectivo•. 
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· O Sa. Mh uR1Cio . DE LAc~DA - . IstJ é ir~espondivel . 
- ~ ·º ~n·. ALVAM "BAP'tlSTA .~ Si havia. um -credito orçamen'

ta~·10; si-est.;. credito foi· esgotado, claro é que · a illust:e .Com
m1s~a~ de l• 1nanças d~via viz- prov;lr oómo e quando se esgo
to11, apreseJ,ltal,ldo, ·. conforme a·. lei, urna. discriminação do
·cmi;rnnt~da. da despeza feita,· .Assim, S.·:. · Presidente~ por um 
lado, nao se trat~, ao contrario daquill~ .que approuve a:o Go
verno mandar dizer tt Nação, pelo Jo'l'nal. do Bí'asil; . não se 
trata, repito, sinão de um dos serviços que tinha. de ·receber 

. pelo credito . dG 50.000 :000$ o necessarit> para sua · corist.ruccão 
ou melhoramento; além disto, 'dado que Sl' tratasse de ·um cre

.. dito ~nppleme;;:;ttar, er~ necessar~ .no .c[l.so, que a· Commissãi> 
. de .Finanças tivesse tido · deante . de si· n prova completa de ·. 
'COJAo· havia s_i~o gast~ a rubrica. orÇaineutaria . . Não·. me consta · 

, qúe tal ·. se ·tenha. dado, sé bem que o· illustre Relator, que · 
aoaba de : ch~gar, houvesse promettido produzir uma documen
tação c<ibal a respeito ·do credito, o que ·espero S ; Ex. fará 
e · me· :habilitará a votar com o. Governo, e que é todo o meu · · 
desejo. ·· · · · · 

O · SR ~ !!:1Ãumc10 DE ·L4.ÓERÓA -· .. Atf o .. meu. Acompanho. 
V~- E.."'t. . 

. .. o ~J ALVARO 'BAPT1STA -:.:- sr·~ Presidente, teria.: . . ainda. 
::üguma·-cousa a accrescentar, .roubando o tempo desta ··assem
bléa; e :é o seguinte: a esti:ada :de : ferro ctijà construcçã.o foi 

-.autorizada·. p·elo .cecreb ·n . . t2>i19,. de 23. de maio de: 1~17~ · 
;p11rece-me, que já · não tem direito ·a. pedir _seja o que fol" 
ao Executivo, ·visto como pelas . clausulas ba.sicas . do con-
tracto este deve ter caducado _ha,. basta11te tempo. . . . 

. · Não se trata de uma .concessão, . Irias de uma estrada· de· 
ferro contraotada; trata-se· de uma estrada . de ferro ~o Go

. vernc> e, por isso, .é que .insisto_ em dizer. que nesta hypothese 
do. uma estrada do Governo, custeada Itlensa!mante, por este, 

·· e que te~ no. ~rcamt:mto · -yigente . uµi ~redito, a desp~za ?evia. 
/ ·ser. suppr1da nao por crod1.t-0 supplementar,.. extraordmar10 ou 
' especial, mas· pelos 50':QOO :000$ votado~ para n.s vtas-ferreas 

dó Governo, cont'o1·il1e referi. . . . . · · .· . · . · 
. • Dizia eu que o contracto j4 caducou; porque a clausula 

19, reza: · · · · · · 

. <o éontro..cto de · con'struacão caduoará de pleno· · 
direito, e assim ~erá <leclarlido po1• acto do Governo; · 
independentemente· de . interpell'ac}i.o . ou n~·ão ju~ieial, 
sem que o contractantc t.e;nha · d1re1to . a. · indemnização 
alguma:. ·· 

i o' ••••• . • •••••• ~ ......... ·• ,. ...... 1111 . ~; • 9 • ' "· •••••••• ' - ••• ; 

.2" •••••••••••••••••••.••••••••.•••.••••• . • • .•••••• 
3°: si for excedid_o qualquer um dos ·'prazo"s es

~.ipulados · no . contracto, . relativos ·ao inicip, c0nstru
. c9ão . ·e conclus~o das obras.> . 
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' 'Óra • . essa estradà de ferro,· contractada ' 'em 2S ele roa:io 
·de f9i 7, dever.ia ser ~onstruida · em f2 mezes~ podendo o Go
. verno 4irnbem; segundo -a clausulá expressa, , prorogar o iprazo 

apenas por mais sei'S mezes. · . . 
· · ·· . Si não. houve uma novacão de contraefu, que não encontro; 

·que · desconheço, esse ·oontrae.to caducou; e, · então, não . se · ex.;. 
. rlica o facto :de se vir ainda pedir um .credito. para uma. es

trada de· ferro que já devia estar nas· mã.os' do 'Governo .ou de · 
·outro contraotante. . · . . . · . . · · · · . . 
' . . . Sr. Presidente-, ainda :pelas ·baeas do contracto, é a· com~ 
parih~a . : oontJ.".actac1a.. <:>brigada·. (M) ~ .... a . todos os. · · tra})alhos · . 
accessorios .neoessar1os para.-. ex:ecuQão . <;la obra; etc . ; descarga. .. 

. e t:rans~rte de todo- materiait aequfsieão _de · IOcoillo.tivas, · de · 
·vagões destinados ao ·.transporte de lastro:i-.. ..·· ··. · · · . · 

.· .· Tratan~o:...s~ ."de pedido de · 'cr.edito· para matei-ia! fixCJ: e . 
: rodante, vê.-se ·que a · . compànhi'~ . eon~ra.ct.ante -é . obrigada a. 
fazer a despe?;a oQm o material rodante. · Em: . o~tro artigo, '. 
que eonstitue base do :.contracto, obriga·-se o . Govel'no· 'apenas 
ao pagamento de trilhos e seus accessorios, ·cabendo, o que é 
-confirmado .pelei artigo · que acabo ·de . ler, á. · co~tçacta.nte · todas · 

. as outras d~spezas. . . · · · . · · _ · · 
· ;,. . s~x;ido assim~ como ;e. explica q~e · Q creditQ ,,s~ja P3:_1'~ 
material fú:o _e . rodante . . . , . . . .. . _ . _ . . . . . 
. · SLpor material fiXo se-.devem . entender sómente trilhos.: e · 

' &QÇe"Ssodos,· . .é 'isso: uni~ai;nente o. que, .. pelo. contr~cfo , · o ,-eo.:. 
V'tli'no .está -Obrigada a . pagar ou : a offe.recer, visto como póde 

· ·dar. -trilhos -velhos, -'.etc;. : . . . · . .. . . .: - . · .. _.:._ :-~ · -· ~ · : 
. Si cabe -ao Governo, · :porta.n.tQ,.·-o pagamento exelusivo do 

materiaLiixo, e si está obrigada: _.pelo materiál . rodante a ' c.on..:.· 
traetante, ··.não . tem cab.iínento --o pedidO. · de. · um .credito _para 
uma estrada; aitendendo ao mesmó .tempo . a .pa.gam~ntos <ie 
material fixo 6 roàante.· ' ,, ' . - " .. ' ', ' . ' . ' 

· · _ , . $r. Presidente, .todas essas cousas ve.nJi()._ dizendo_;as, . não 
com. o intuito de .magoar .a quem quer. que 'seja, muito :menos 
á. Commiasão de -Finanças e a seu, . i11ustre Relator, .cuja . pro
ficiencia é conh~cida. · pela cama.ra; · demonst~a.m · a . sua. alta 
eapaeidade, demonstram & facilidade com · que elle ·Podera des
manc-har tudo que ·acabo de dizer~ • ~ · · · · 

.. o · sa. MAuR1cio ns LACERDA -· Elle · é e~enheiro, :vae 
desmontar . tudo isso em um instante. . .. . 

O sa. ALV.ARo ·BAPTISTA . --. ••• e autorizar a .·.Camara., e · 
a mim mesmo, a votar pelo credito,' · . . . . · 
· Não resta. duvida, porém, que ·esse pedido não foi !eito 

· em termos, .não resta duvida tambem que .esse credito ~oderfa' ·, 
ser ·levado á conta do d'e · 50 . ooo : 000$, o q0al ainda tem 'Um · 
saldo superior s 7 :000:000$000. · . · ·. 

Nestas çondiQÕes, Sr~ Presidente, sf quizessemos regula
rizar, . sobretudo si -qulzessemos diminuir despem~ si q\li.;.. 
zessemos exercer fiscaliiaeão, Jião ~om ,animo. demo•idor,. matt · · 
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· co~ o ~e ajudar a construir, corno o de bem servir ã Repu
l;:>hca, .por . certo, e$tas cousas não se' fariam deste modo, por 

. certo não teria· éu occasião. de estar, a contragosto, roubando 
tempo á Cn.mara (não apóiaàos) .e levantando :pequenas nugas, 
<i:u,e pod~riam autorizar o apparecinrento não de outras pe- . 

. 9uenas nugas, mas de vultuosos negooio's, que ,t or vezes t.eem 
iP8S~do por esta Casa. • ·. · · · 

· Ten.ho horr~r a · taes assumptos, Sr . :Presidente. A i.1- · 
midez é- propría dos velhos e e·u sou velho;. Tenho horror a 

- ~ssas cousas, revoHo-me contra ellas e, quando vejo que; · por 
de~idia, - por falta d(, . oommentarios; ou que pelo _. facto. . do 
não :~ ~hamar 'a · attenoão do Governo ou dos men:ibros de 
qualquer CommisSão~. poderá' passar -não. uma nuga, oomõ - ~st.a
de ·que se tra-ta, e. que· será,·. e::1.:plieada._ .pelo illust-re Relator, -
mas negociôs de alta -relev.ancia, tenho rece~os, Sr ~ Presidente, . 
e vivo por . ess·e motiv~ ·sempre pl'0oecup-ado -com .as cousas· pu- . 
blicas,·· p;rincipalmente com aquellas · que -affeotam a honra. · e · 
.a dignidade do Governo, - O .que . desejo pará meu paiz. é um ·· 
s~vern-0 U.l'ÚpÓ, que expiique todós os "seus aotos, · e cam ·isso · 
não' quero · ·dize~ que o ·:governo ·actual não. seja capaz. de fa~ 
zél-o; ach9, pelo -contrario, que o .. é, não só agora eomo .em 
outra vez qualquer.· Mas, Sr. PI·~sidente, é. preciso ·que 
alguem tome a posiQão iricommoda que . tomei de chamar a · 
attencão do Governo para . esse facto e pedir seja. o mais eor
I'ecto pos~ivel em. suas rél.acõés com o Legislativo nas despezas 

. . que tiver de fazer. . . . -- · . · 
,· · . Estl 'bem visto, Sr. J;>r-esidente, que· não :pàira _ em meu 
· espirito ··duvida alg~ma sobre a · honorabilidade d-O · Sr. Mi
nistro -da Viacão, ·nem ·sobre ·:a -sua competeneia ·ou aetividade . 

. Mas, - àclio qtie· .. a1gum _ dé . ·nós, · Deputado, deverá; - neste · caso . 
~ ~m .. outros, surgir, ' P.rotestando .,contra ó ' -que parece irre-

. gul'B.r; eontra ·o .que parece }lão .estar demonstrado _e contra 
factos -que~- -pa'r.ece, -não exprimem realm·enté -a :verdade. 

-. Tóin,ei _·a_ m'itn esta_· tar.e'fa _ins;ata, iSr. . P~sidente, _ e, 
- bem ou m,al_, ~t~nho eon·s~~1do ab:1r oeci;i.sião a ·que o Go..;,. 

verno · ·se- Justifique por mter.med10 .. do 1flustre Relator. dQ. 
· Commissão de Finanças. E considero isso um servieo pre:-

. · f'tadó ao Governo, um -servico prestado á. Nacão, porque, Si•. · 
Presidente, · não se dirá que passou por êsta Casa .do Ooni;resso 
despe:rcebido um erro, um · grave erro, que poderia ser inter-

. pretado por outrem de modo muito . diverso o offensivo, não • 
só a.o Ministro, oomo ao Podei· Executivo. (Muito bem; muito . 

. bem.·)' " .. . . . . ' ·.~ ~ . 

· · :-O Sr. Sampaio Cor.r:Aa ( •) ;,.._.Si.·. Pl'asidente, devo .. iniciu.r 
t1 .explicaçãC> que ·vou apresentar ú. Camara dos Deputa4os, .o 

· ·ao meu prezado e distincto ·amigo, Sr. _ Dr·. Alvaro Baptis.La, 
- - . . - . . 1 - . 

... ...... -· 
.(*). ~~§ .g~scW-110 li~ foi. revisw·~IQ ~'fa.®r~ 
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cuJ~ nome peço licença para declinar, com o profundo- re
- spe1to que ~- Ex. me merece, pedindo :i Camara que !Dª 

P,erdôe o haver si~o, talvez '{)ela primeira vez, omisso na 
-exposição que submetti ao esclarecido espirito do Congresso. 

_ Suppuz que o Día:rio do congresso, publicando o . meu 
pa1•ecer, no qual eu fazl'a aUusão a documentos que acompa
nharam· a mensagem-<le·s. Ex. o Sr. Presidente.da Repu
blica, pubJioasse igualmente esses documentos~ E,· si _elles 
tivessem sido. publicados, certo estou de que o iUustre Depu-

-- ·· tado pelo Rio Grande do Sul não teria a· opportunidade ·cte 
interpellar a Commissão -de Finanças, para colher informações 

. que, de facto, confesso não_ foram -pormenorizadas no ,parecer 
por mim redigido. Entre·-- ós -documentos que deixaram até -
hoje de ser dados á·put;ilicidade · citarei dous ·officiós enviados , 
·pe!ô inspector federal dàs Estradàs ao Sr. Ministro .da Viai;:ã.o, 
officios · que serv~ram de base· á sólicifa.ção de creditos pelo 
Poder Executivo . ae Congresso Nacional! -E como o . meu in
tuito na tribuna :é tão sómente o de eh'icidar o assumpto,' e 
eu Já .havia declarado- no parecer que esse .assumpto- ficava 
ao afoãnce de .todos, desâé que os doêúm·entos fossem devida
mente· examinados, p'eço á. Camara_, que_ me perm,itfa a leitura 
dos <lous officios, afim de que -elles fiquem constando nos 
Annaes, como uma -explicação, ·a meu. ver; completa, a -quasi 
todas as objeceões. ou ponderações apresenta-das pelo · meu 

-- honrado çollega. . . . · - · _ - · 
Diz o primeiro officio : 

·- _cExm·o. Sr. Dr.·. José -Pi~es do Rio, muito digno 
Ministro da Viacão e-Obras Publicas -.Consoap.le o. dis
ipositivo ~umero 2 ·da cla.Usla_ I ,_-·do -contraçto para ·a · 
construcção da LINHA B~RRA. BoNITA-Rlo. _D() PEIXE. au- ,, 
torizado pelo decreto· n. 12. 479, de 23 de maio de . 
1917,. o_ Governo é o_brigado a :fornecer os trilhos para., 
o augm~nto da via permanente .. dessa linha. 

Em 12 de maio. do an'llo proximo findo; o enge-
-nheh:o chefe da. fiscalização solicitou -esse material,_ e · 
a 25- de setembro. do mesmo~ anilo foi aberta concur":' 

: l'encia · administrativa .para. · a acquisição de 70 · kHo- -
metros do mesmu material, e, bem · asa.i~ de iO ap
parelhos completos de mudanca de via, destinados aos 
;primeiros 30 kilometros, e-ajo leito se acha oonoluido.:. 

· Os trilhos deveriam ser fornecidos pelo Governo. O G<l-
verno procurou adquirir ·os trilhos, desde mnio do anno pas
sado; o leítd que' devia. ser const.ruido pela compnnhin 'jl§I 
está. preparado, aguardando que o Governo forneça os trilhos,_ 
isto d~sde ' setembro. -0onforme a. declaração constante desse. 
offício. _ · ( Continúa a le1") : · ' 

cEscolhida ·a. ~roposta ·do Sr. José ·Pessoa, foi la
vrado em 21 de novembro o respectivo contracto, pelo . ' ., 
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quai o mesmo senhoL' ohl'i,;ou-s0 a fa:.:er a t:nL1·0ga: 
desse maforial, Cif . l!IÚ Patanagu~. 90 dfas depois 

· dt)ssa ()ala, ist..o t!. cm 1 !) <ie fovP.roi1·0 üo {}Orrcnte anno. 
AntE~~ de esgnta'clo este prazo; o contractailt.e 

pediu ·prorogação do mesmo por mais 90 dias, o qu~ 
não teve dcsJ)acllo definitivo. . 

O .fornecin1e.nlo dcst.e maL!idal ,.; d~ caracter ur-. 
gente, atlend~ndo a que lia n1czeg · o leilo . tl~ acha cru . 
cond]çõcs dl) receber Lrilhos · e; ainda . . a que o cm
prcit1)iro, além cios on.l.t·os apreslos. .i(1 tem o~ dor- : 
mentes ncocssarios f!:rbpilhados {b marg-em da tinha,. su-
jeitos ú delcriora1JãO. · · ·. . .· 

. Acc1·escc à inda que se Lol'na . ele imprcseini.livel 111.~
ccssidado a acquisição das . supcrstl'uc.turas metallieas 
das •pontes dos rios qnzas é Pinhatão e. l'itlcirão Cam-
pinas.· · · _ ' 

Tendo em con~iderac.ão que f:\lll 31 1fo dezembro 
proxim<.> nndo foi · rl'.'.colhido a.o'. Theso1.1rn Naeional o 
saldo ·do ·ci'edito a.bel'lo pelo .d<~t.:rcto n. ·12 _ 9&5, de ·:-H 
rJ1~ abril de 1918, ·e mais que a verba órç.,an10nta1·ia ·de 
1. ooo :000$. consig1)ada n·o · nrL 52. n. 'lS. da lei nu
mei·o ~L tl9i, de 5 de ,jan.eiro <le 1920, para essa linha, 
,ití sendo insutJicientc ·par·a aLt.ender ás dcspezas pró...: 
pdamente. díta.s de co11strucção. no · prP.sente · oxet·cicio. 

· não póch~ ·set•. a1wlicada · :1 ac_qui~ioão (fo material, que; 
'·só · por si. consumfria h)da a vcrlla, pois os Lt•ilhoi:t 
lmsfarão cei·c:a. de $215. 000.0'0 e as supel'st.t-ur:Lutas d<! 
pontes ·Cert\a d1~ $:)5,000.00, JH'rfa:rnnclo tudo ~~50. 000,00, 
otu•o ame1·k:uno . . ·Lot·na-ee de ne.cessidet<lf! :m·g~nt.o ai 
ahcrf.ura do um eredil,o espcufal dci i .Otlo :OOQl!V. 1farn. 
attt~ride1·. :í acquisi~fio dós~n mutc1·ial in1;li!;pcn~avcl. . 

Snudn o J'r:ilm•nfdad1?. - J. Palltano rl<: Jc~;u,~, iu-. 
l>t>dÓr • .:si 

Ji:is o sr·~·und•) oJ'J'ieic.i Ut!·; : 

· «!!~.;-:mo. · ~l'. Hr. ~ro~i~ Pirr' :õ! l!o n.io. ~!..- n. Mii1isfr1.l 
da. Vkll.,'fín i• Oht'm; PuülieruJ - Tenlw . á husw~t de n~i
IP!'ar n V. Ex. o pNlido, frilo t'm ofricio n: 8i8JS, de :! ·'t, · 
d<~ tl~i':Pmbro 11lf.imr1. st:•bJ'1! a ab(H'h11.·a icl1.• lllll c.t•c<IW~ 
t'!J;fW•r.íul d" l:!t:l!I :260$. ncc1•gsario :i acqui~it;ão do ma
h•t•iul. 1·11(lu11l,. {]p 1 rat~iiío pan1 (1 traf1•g•o du 3GI kilo
nwl.rn8 dra linha. da l~~ l .rnda. d•! Fnrro de Ba1•ra Honif.a. 
t.\ llio .do Pni:w, cn.io lnil.o P obi·a~ Ü1' nrlc, nn C'a.\.: [.cnsão 
tw Íllltti i ndfrudn. l'S liin conidu íclos. · l'altlmdo arwn as o 
as:Hmt.anwnlo dt• f.L'.ilhúS; para, os quac•s ~nlicitei a V. JCx. 
nm ouLt•o ct·~dilo, no valor. Ú<'- ·1. 000 :000$ .·em (>ffil:io 

· .. n. 2811$, de 15 do co1•1·1mte . Os <ious ct·edito::; . pedido~ 
p~rfnzem. o l.ot.al <lt~ 1 •1989 : 2-00!1'{)1{)0. . . 

· 10omo sri.be V. E::t., · o Governo (: übdg·ado. pcltll 
claus; ulu. J', n. ;?, • do .cou,~ra.c~o ~utorrzµ.ck)J pelo .dnc1:eto· 

e.- vol. n: ... 6 
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. . . . , . 
,.n. 12.479, -de .23 de ·maio -de 1917, a Jornecer o mate- . 
rial fixo e rod'ante áquella li~ha; e como no contracto · 

. . referido ha .. prazos estaibeleoi'dos irxira a terminacã:o das 
. construcçõ~s . e entrega das linhas ao trafego publico, 
e bem assim multas determinadas para as faltas pre
vistas de demora e de exce$SO desses prazos,. parece;.. 
me ,que, tod~ esforço 'deve ·ser · í'<~i.to pel,o Governo, · no · 
.sentido de tnaT aos contractantes qua.l(lller. motivo .pela 
falta de execução do rc$Pectivo contracto: : " · 
· .Assim sendo, ve.nho p.edir . a 'V. Ex. as ·necês~a.rias 

. . provideri.lcias, · afim de ·qu,e esLa inspectorfa . fique habi
. Htada com : os creditos . necessarios . para n; aequisio~o 
. do material :fixo e ·. l·odante de . traccão, relativo aos. 35 
·· kilometi•os de Unha -da Estrada de Ferro de Barra·Bo

"·: n.ita e lüo do· Peixe. Saude e . Fraternidade. - J. Pa.:. 
lhcmo 'de Jesus; 'inspector .> · · . . . 

· . .A:bi. estão OS dous· ·O'fficios que; no . me~ entend·er, es'c~la
·récem e~ absoluto o u.ssumpto, .e esc~arecem .pel,as -seguintes . 
razões que passo. a e:xjplOr, · a.dopt.ando na.: minha 0'.XJPOSição a · 
marciha ~egundo · a qua.i o .honra-O.ó Deputado expaz· as · suas 
ponderações > · · · . .. ·. . .· " · . · · · 
· ' Refe'riu-se o illus't.re Deputado ·pcló Rio Glrande do Sul á 
cnducidade do . contrácto. . . · ·. · . · . . 
· · Vê;.;se. entretanto;· deante dos dous offiieiaes, que essa ca-

. dudda_de· não f~i ·déci•etada e, por, corisequenc.ia., não .exist~. 
· · . Nao compete a.o . Congresso· Nacwna:l declarar essa .caduc1-

- .dade, negando-sob r~sse ful1d·am~nLo · o .cr·edito solíi itado 1I>elo 
· Ge>verno. · · 

O SR. · P4uLO D'E FaONTlN - 'N'em ·,odia ser ·deoret.aõa. 
. ·O Sl\ .. 'SAMPAIO .Ooru\iA .- · Nen) podia ·ser deere'tad'a, · pelo . 

Congresso, :tanto .mais· quanto se . deprebende da. sirp.ples ins
pecçã:ó dos dous officios que ha uma. falta ~ommet~ida e. essa 

. , falta .não é ·dn companhia, é <lo Governo.. . · · · . · · 
. . . o SR.. PAULO ·DE FIRON'l'I~ - Apoiado; e não é só · .. nessa, 
mns em muitas outras estradM. · . · " . --........ . . . . . . . . 

O SR. HAMJ.>Alô CormJ'i:A -' . . ., .11)01' i!:llô l]'ue . o leito· da. es- . 
trada está· pl'epara-d'o, os do1•menLes já se acham promptos a 
serem collocados e o Goyornu ·não · r~i a ·ontrega dos 'trilhos a 
qµe se obri.gou por contracto. · · 

O SR. ALVAM BAP'r1s·r,\ ~ A r;luusula i9 diz : . o . contracto 
de const.ruccão. . . . . . . . 

. · O Sn. PAtit..fl. DE FRON'111N - Isso é do contracto. de a.r1·en- · 
à~mento, na.da lt;m .com o. ,coustruccãü. · ' 

· O Su . . &MPAlO 001\RtA __: Essri. pa-rl.<! relativa · a.o forneci
mento dé material t·odaT).te ó no caso de · arrendamento . O 

· material d~ eonst1•uccão é i'ornocido p~lo Governo . 
·o s11. ArXMto DAP'r1s·ú _:_ v. ·Ex. não p6de .deixar de ac .... 

ceHal'. ess;,t clausulu; · 1i:J1o·rqtw cu a eopiei -ipsi'.s ve1·bis~ v ~ Ex. 
queirtt Ir~r a. clausula 10. 

. . . 
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o Sn.. PAULO DE FRON'l'IN - Ha. ·ni5SO equivoco d~ V. Ex. 
Eu · coi;iheoo o contracto, · 

.o s~. SAMPAIO Cmm~A ;_ Vou ler.: 
. l 

· .;:0 .conLt·actu de euust1·uc(;ãL• L!auuc;w:i J.e pleno di- .· 
r.cito u assim será. <.lcclal'l:)ldo por aet.o do Governo, in
dependentcment.c · de · iilLcr.pellac,aã:o OD . a.cÇã.o judicial, 
sem que a cqntrac~ante tenha. .di-rcito a indemnização 
alguma, em. cada. 'um dos. seguini.cs casos: 

·. · :L º, · ~i a · contracLa·u~c · ·su::;p~nder · os ~raba.lhos · {fo • 
· constrticção por . mais . de. '15 <litH consecutivos, sem 
consentimen:to do Governo; · .· · · · · 

2'', si forem "..1lpregados nus tra.µalhos ela e::;trada · 
operarios em num.er.o \.ão foduzido que demonstre, a 
juízo do Governo, desidia da cont..ra-ctuntP. na. execuQão 
üo ·contracto ou intem,:.áo de não cun1pll"il-o; · 

. :lQ1 . . si for- excedído- ·qualquc1· u·m dos pratos esti-
pulados. no contracfo, relativo~ a. inicio, ~onst-rucr;ão : e 
conclusão das obras; 

1~0 , no caso d~ n1ultas ·repel.idas pela jnfrn1cção da. 
mesma· clausula ao. contracto.~ . · 

O SR. ALvARo BAM'IS'rA - v: Ex. dá licenca para um 
· Gparte '? 

O SR. SAMPAIO Corà'flA ....:... Pois · não. 
· O Sl\: ·ALVARO BAPTIS'l'À - . O !.'-Ontracto foi feito e~ 19!7; 
o prazo maximo ·para a com.truccão seria de 12 mezes e o ·Go-:
ve1•no só' poderia prorogal-o · por mais seís mezes. Estamos .. em 
1920 ·e eu pe1·gunto : e· contracto não caducou ? · · 

· O SR. SALLES Ju;r;10n. - Caducaria .por culpá do contl'a·-
cl.ante. Mas :si a culiJa. foi ·do Governo ? . . · 

.O Sa. Slu.'1PAIO ·coRR:S:A - Em qualquet' liypothese '·a cadu
cidade ou a rescisã.o não · foi declarada. E' um contracto de 
iH'rendamenLo. Em qualquer . hypothose, caducidade ou resci- . 
f;;ão só pode1·ão ser declaraclas pelo Go"·erno a o Govel'no que -· 

· · aó Congresso solicitou crcdHo pin:a pagamento de material .füco 
ó · rodante, qüé se obrigott a fornecer, ·é quem declara que nio . 
fé).·neceu essl~ material em tempo; ·E' . o proprio Governo, por
tanto, quem ueclara que á companhia não cabe nenhuma culpa 
paro: .o. rescisaci do conLracto, pelo r1ue. está impodido de a de- . 

· clarnr. · 
Esse raclocinio eu o .t'iz: lendo os oi'ficios de tiue tive oo·-

111lecimento e quo lamento i1ão houvessem · .sido publicados ·no 
·. JJiario d<'I Con{Jresso. · . . . 

' A.lludi\.l mai~ o pre7,ado collega ao facto fü~ solicilnr o G<>.
vcrúo c1·edito para a.cquísição do ·matol'ial l'Odante e extra.ilhou, 
lendo . lima -clausula do contracto, em que se f'alla em matef'ial 
rodante. · 



C1"nara aos Depilados - lm~sso em 23/06/2015 09 21 - Página 17 ae 52 

"' , . . 

708 · ~. i.\NNAli:i DA ~ .. 
. . . - . 

Per.mHla-mc o illustl'e colleg·a que cu proceda ú leilu!'a 
dcs{a clausula:. -

" . «Correrão por conta <la contracto.nte, visto que ô · 
~eu custo será . int:luido nos prcçcs da tabçlla: 

.a)· . todos os i.r:iba1hós acbessodos necessarios á 
, cxcciução .das obras, comô caminhos de serviço. esf.ivas. 
abrigo~ para trabalhadores, armaiens e deposito::; · paxa . 
~·ei1oros alimenEicios e . material de construc-cão i~ outros 
semelhantes· . · · · · 

b) dcsc:Írga. e. transporte. ãe todo o material ai.é o 
·lugar de seu emprego.; . _ 

.. e) acquisição do · locomotivas . e. ·vagõe:::, destinados 
·ao tt-ansporte de lastro, ex<:cptuados os tr'ansportes men
ciona.dos .nas especifica!~iJes como devendo ser pag·os di-
recfamentp. ~ :i> · · .· · · ..... 

•• 1 "t .· • • ,. . : · • ' 

Diz· respeito ·ao mnterial rodante e de · trac{:ão :\ que a em- · 
. preza est.á obrigada ~ .. :ro1·necér, ·POl'i.1ue-esse fornccilúento feito·. 
lJeltl' e~n1n'.cia .não foi levado em linha d.é conta: na. formaoão dos 
·preços de unidade, pele· qual deve ·receber o pagameuto do ser
·vioos ·que vae prestar, e tão 'sómente em mat.er:ial preei~o ao 

-._ ·serviço. <le lastro, isto e, preciso ao as~entamento da via pe1·-
manentc. .. · · 

, '(Le1iâo) :· · . ,,. . 

· ~AccJ.'osce de outro lado · que.se fr~fa~ ·no·· case~ níto 
·. de uin conlracto.: fle <:onsh'ucção, mns de um contrar.f.o 
de arrúndamento . - de conskm~c;ão e arreuda?nento µ1-
i.criores. . .. .· -, · · · 

o ad .. ru do decreto~ (Jll(l ' aútoriZou. o c(mf;racto, de_,; 
. tlat•a ~'QlJ'~ o Ministl'.O da Via.cão fica autorizado u con...;. 
tract.a.1· com n Compnnbfa .d1\ EstL'ada de F.erro S. Paülo e · · 
llio Gt•ande. a construcçifo.' o respectivo m.•i•endamento de · · 

. :tunu. 1 inha ferroa· · que partindo do p()UlQ mo.is conve..o. · 
· .nicnfo dú ramal. •. > · . . · . . 

. O Sn. A.LYAlltJ B.\PTlSTA - . Com, licrmon. V. Ex • .refCriu-se 
:w fo1'1Hlcimento pela ·~ompnnhia · tle vagões 1leei~ssario::; ao 
lrnnsporta 'dl.! last.ro. Si V. Ex. :;e quizer dar no trabalho de 
for a clausula :l" encontrará alguma cousa mais. 

... ·.· 

O ·sH. _SAMPAto C<mRl~A - Von lêr~ ·· 
. ' 

: ~A eouLractant.ü oJn•jgo, .... s.,~ a: 1 ", proceder· sc1h n. fis:... 
l'-alizai:.üc· do . Gov<?rno · ·~ dti acc1)rdo com a~ · instl'uC(.;1io~ 
que pul'a cs:sc fim serão expAdidasr aos <~st11dos nMes .... 
sa.l'ios pa1·n. a ·construccão dn linha ferrM qul', padíndo 

· dei l)onto maiR convcnicntr:i do trecho em trafego do 1~a-: 
mal de Parapanema. vá te1· ao valle do Rio do .Peixe,: 

.. ' Sül'Villd() Ú!:i minas de carvão dessa valle o As da Barra. • ·· r --· ·· ... -· · . ~ .... - .... ·' ' · ·- ··· .. • · , • . ..,. , ~ ... •·-•·· • · , .. . 
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' Don íf.u; 2", ronstr11 ir n.. clir a linha fotTCQ forri eccndo para 
<~ssP- fim lo(ln' o mar.1~rial nor~essario. com 1'.xcepr:ão dof:. 
1rilhos {~ ace1~·ssorLcf.i <Jt1~ SPrão fornec.i.dos p1.>l1) Gn
.vr•rno.~ 

O Sn. Ar,vAno B.\P'!'lST.\. - Logo, · competi~ ú cornpa.nhin o 
fornecimento do material. 

O Srt. 8,\l\fl~Arc· Corm1~.\ ~ Perdão. mei1 honrado · collega. 
Ahi se trn.la dn eonstruir linl1ns JerrN1.s. E nüs r~stamos tra-
tando de um .conh·acto de eonsU·ucçãl) mn funcdonamoul.o. ·. 
· . Essa clausula i·ci'ern-so ú 1·r.111stt·111!d\o; não di7- re3peHo 

ao forncc:imrlntfi de' mal1~rinl !'1Jdnnte dL• tt·uec,ao. A comp«i.
. nhia obri~a-sc a eól1$l1•n ü· a 1 inlHt ft0frea. Si (11.:;~ess;Q ao me
nos que n. companhia sp. bbrigavu a eonstrufr a e$tradu (ln 
ferro; bt\lll, 1V!a1; ahi é a Jinl1a·'J'e['I'Ca .. 

. o Si{ . .AJ,\'AltO BAPTlST~\ _:.._ Forn1~cl.'n('I} p:.u·n. es,;(~ nn-i ludo 
o · 1naLeria.l nec-essar io. ' · 
---~ O Sn.. 8,\:.'.VfP.~W Connth .---'-· Da liol1:1· ferrca. 

J!: como pnra (~onst1'nÍl' a linha, forrcu ülla procisn de 1:nn.
t0ria l rndant.0 1• dn tracção, L'Oll1o para o servif;o dl', lasl1•0, 
(!edarnn-sn CJUC Pslav<l ob1:i:;rada. a fo1•no(icl-o. · .. 

. O muu honrado l!Ollng·a allw:liu :'1 exislNwia dr• um <:-!''''" 
dito ~fo riO mil contos e a. nm snldt) pos~iv~l de 1 .000 conLo.-;, 
decla1·ando que voe esse ~aldo lHldC'L·ia c:orrer 03-Sa de::::1w~a. 
Penso que não. . . . 

· O c1·edito de ;)0 nül contos não !'oi para o.dquiri1.· ma.te- . 
rial fixo "· ródanln pat·a as 'estradas (.),~ ftWt'o do. Go•H~rno ar
rendadas a· out.1·nrn. mas para Pstradus 'cl.n í'N·r·o 1'xplo1·atia::= 
dh•r.etamonto pelo Gnvnrno. · · 

O Sn. ALv .. \no · BAP'l'lST.\ ~ Cnst,•ndns p~la Uníüo. 

O Sn. S.\:i\1P.\10 Co1mrh - Ahi nãn ~'' t.r·ala de ·O~tra<lu 
C-U!:d.en<fa· r,wla. União, porquo n. eonsl rucção e!· ·paga pf•la 
lJn.iüO. Ma~ e'· urn ctin(.ral·-lo' de a.r1·1Htdamm1lo, Tanto a,sf;im. 
inou nohro t!td lr!g·a. que o Co ngt·r.~so :"fadnual ua. mesma O(;
c·n:;iào em (!Uü 1:oncf!dia aó Gov1.~1·1u1 n ITNJito U(' rrn mil 1·011-

, tm; nr~provava a lf'i dn 01•ca11wntt1 4.fost.e annn. dost.iuando. mil 
t:ün.Lo~ l)al'tL. ü pag-arnrmto ela:- •lnspc•;rn:- de~ 1:nni;;t1·ul•~fio ria li
Ilha .<Jo Hio rio P1.•.ixo ti. llana. Ji:.:;sa accüo ~imuHnn1~n.- do con'
g·1•P.::E:o. 

O Srt Ar.vAnn BAM'l~'r:,· - l •~s;:c ar::;-unwnln d1• V. Ex. 
11fío pi.·o~c\lln. Qnr.ÍL'll mr. tlel:õenlpa1·1 rnus não dt-vo 1)cnuttu1· 
o i'Jllt' sinf,n, maxi1n1'• 1 r•nlurnfo-:-;e dr• V. Ex. l\fa~ rtn nw,;:.m(I 
am10 · votamn::1 '~r·N.lilo nlr'• pn1·a a CPulraJ (' outras f'!';(J':Hla~ 
dn l'r'l'l.'O. 

O Sn. Sün>.\lo ·Corinf~A - Nfin hii duvidn. '.:\'·6;:; vof.(1mos. 
, .. r~ditos ~)Ul't\ nn1 ilafl nnh·n:-; Cf::Lrada~ do ,\'í'il't'u, . 

.:\fai-1 o. n1'g'l111w11lo qu1' npros1>úf.n vif,;i~· 'rxclllf;Í\•ttm,.nt1• o 
inf.11ilo <lt\ rno~frai· q1w. o Colwrcsgn !'\ac•in1lal não quiz. in
e1ui1· ncssllfi l)i) mil euntu~ o .t'Ot'n(•eirn('nt.o de ma lét• inl ro-
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da:nte, solicitado agora .por credit.o especial, porque o Con
gresso, si votou o credito para o caso <la Central, como diz 

. o -meu collnga. não vot.ou para a-cqnisioão do material ro

.. dante rn:nn paro. acquisiçao <le trHhos. mns para o scl~vic:.o 
normal da ~:Jstracla de Ferro Cenf·.r.al deixando correr por 
con ta do <:redito .cJe 50. 000: 000$ tudo aqu ilJci quo pnderia 
~er, no inomento, eonsidera<lo .anormal : , · ·. · 

. De modo que, em todo o c~so, . estão esto,s duas }rypoth.e-· 
. sc·s .di.fferentes a. consi<lerar. · · . . · . . · 

Agora, ·eu prezaido collega, -0 .· erro, pcrmitt.am V. Ex. ~ 
t't Camara- .que eu: .falle com .absoluta franqueza. o erro está 
no máo costume dP- ·Se não declarar francamente ao ,Con
gre'sso. na. occa:sião ém que .os ori;amento.s são elaborados, to -

. das as · :necessidades do Governo . . · .· 
. Si ha uma estráda de ferro contractada. si essa esLrada 

<le .ferro .deve ser. construida dentro de uni prazo <letermi-
11 ado; a.ó Governo cumpre, -por · isso que. conhece O orcainento 
de eonstrucç.ão e ·. a sua proposta, indicar . ·a"'. somma total do 
credito de que carece e .não a,penas üma. parc.ella de.ste cre:.. 
dito', for.cando assim, como foroa a Gamara neste .momento, 
a abrir_ credito especial para . completar a somma concedi<la 
anteriormente e que for.a. i:nco:rnpleta. · · . 

. • O Sn .. NrcÁN.on NASCIMENTO·.-· !Sto é tanto ;mai·s grave 
quanto, . o nnno passQ.ào, augmentou-s,~ . o orçamento <la des

. peza. allegando-se que ·não hnveri.a credito. e~traordinario . 

. O SR. CAI\LOS o"E CAMr>os · -·· -· O Goyernó gÓ" tomoú po_ssc 
no fim do anno; · 
. ··-o Sn . . NteA:Non NAS~IM~rro ~- V. Ex~ a~eusa entã.o o 
anterior? · ·· · , 

· O ·. Sn.. CAnLoS DB CAMPOS : - Não~ 

o Sn. NICANOR. NASCIM~W!'O - ·. Eu tamhem não accuso 
o .. actual, a-penas . constato um. facto : a que se nãO póde fugir. 

o SR. PAULO DE FnoNTIN·. :_....; ·_\cho ·ctt'le . seria melhor ac- . 
cusa.r · to<los os_ governos·: . · '. 

o SR . . CARLOS DE 0AMPM! ·- Não n·r}oiado: .é a :parte em 
· fJUC <livir.i o. 

' ' . 
o Sn. PRADO J.,oPF.:S :....... . . DC!vem ser acctlsn.dos os Ül)))h1mes 

µolil.icf)s do paiz. 
O SH. SAMP,\IO Conm~A - ·- Sr. Pt•esidente. ernm estas a,; 

cxplicacõl'.-: que, com · i.n te ira boa fé, · devia . ao • mel1 prozado 
1•01le~a e · ú Camara .dos Srs. Deputados. · · · : · 

Moco, confio . s~mpro na _igúál boa fé da pa:rte dos ·hornons 
q110 . te.em 1·P.~ponsabilid'ade mt a<lminisLracão do l"i1eu paiz. 

·. neL•nbi e.sfns informações, ncllas Mnfio " a5: uc.ceH.o ~nmn 
bnng, · 

Submettendo-M ass.im ao .inizo . da · r:umara. não tiv~ .n o- ·· 
nln.imn. timidez & ,jamais terei · ·.(.'ssu. timidez. (Muito bem: 
'~uito bem .. ) · · · 
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SESS.:fo EM 30 DR .TUNHO ])E :1920 7U 
' . 

. Encer1·àda _a 3~ discussão do projecto n. 57, de 1920, e 
adiada a vota<.;.ao. . .· 

Compnroecm aia.eia os St·s. Rodrigues Machado, Thomaz 
Cavalcanti. .Na talicio Camboim, Nícanor Nascimento. .Manoc 1 
Reís, Veríssimo cl~· l\lello, .1osino de Araujo e Sami)aio Vi-
àal (8) . · 

O Sr. Presidente - A. lista · da porta aoousa a presenca 
de 113 S1·s. Deputados. · . · ·. 

Vae-se proceder ás vot~rões das materias cons!.antes da 
ordem do dia e das que se a~ham. sobre· a mesa. · 

Peoo aos nobres Deputados que occupem as. suas ca-
.fleira.s. (Pausa.) · . . . · . 
· · Votacão das emendaS' do ·Senado· ao projecto n. 397 . B; 
de 1!H8. da Camara. mandando que regressem á activa os· of
fici::ies da Brigada Policial reformado~ compulsoriamente. em 
i 918, com um novo parecer da Comtpíssão de Financas, eon.., 
tl~ario ás emendas do Senado (vide pro.je·ctos ns. GS8, de 19'l9, 
o 89, de 1.920) (discussão unica). .. · 

Ite.jeitadn a seguinte 

EMENDA DO SENADO 

""Em seguida ao art. 1 º ~ 
; Art. 2: º Não será applicudo o regiroen :da reforma com"' 

rmlsoria ao~ officiaes dª Brigada . Policial e do :corpo de 
Bombeiros,. sendo os actos praticados 'nesse .se.ntido .. até a 
pl'Omulg-aráo d~sf.a lei .. considerados de nenhum effeilo; 

O Sr. Maurício de Lace.rda (pela ordem) requer a veri.;. 
ficação da votacão. .· . · · _ 

Procedendo-se á veríficatão ~ votae'ão,· reconhece-se te- · 
i·em vof,ado n favor 16· Srs. Déptitados e contra 70: total, 86. 

O Sr. Pl-esidente ·-w Não ha. numero. Vae-se proceder ·á. 
chnmada. 

O Sr. Annlbal Toledo {3º Secretario, germndo de· fº) pro-
ceda á chamada dos Srs. Deputa.dos. 

Foita a chnmndn. verifica-se t.erem se ausentado os ·srs. 
nionysio Hcnl.es. Thomn"' Accioly, Cunha Lima, Correin d.e 
BPitJo, Alexandrino· dil Rol':hn. Alfredo de Mnya, João Mene
i':l'!:t, í"\Pn.hr~ .Filho, Raul Alves, Mano.e! Reis: Bn11rfJU~ Naz:~"'.' 
r~fJr. l\.fatH'1t~10 d" J_,n.eordtt, 0o.mcs Lima. Eaga.t'do dn Cunh.1, 
C:inc.iinnto Bt•tti:~n . .T,,uil'. -Xn.vi<?l' .. Prr1~irn. de Oliveir::i. Gumcr
eforln R"iba~ 1' f:nrlo~ PNmafi~L 

O Sr. Presidente - Responderam · á cbamadii 9 'i St·s. 
))r;jmtados. . . ~ 

Ntio hn num.ero rml.""o. s•~ proseguir nas yotnçoes. 
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. ANNAES DA CAMA.R.A . 

. . Vne n. irnpt'imir~ no. f<írrns cio íl.C!A'imenlo. n ·sf\gninl.n · 

. . . 

... .;.:.... .··:· ... '?i. .i!l . -. - 1 f.)~f) .· 

· Fi:J,a.. os fi>rr;nJ; de. le1'ra 1Jtwa o e.r.~'rcicio fle ·f!>2f 

· · .. ·:A!c:lhamos de· sair · d·:i. mais tAfrivcl das gnerras ·que tom 
assolado ·a face . do nosso planeta; e ·parecia a l.od:Os nós que, 

· . ·depois dessa catáclysma; as na~~es tendériam pa.r<t um .1novi..:. 
,, ment.o ·gerai e harm'Onfoo· ePl -prol de paz mais ou menos ·ctu

·r-adoura,; que. ip:ermitti_sse um re_gim'en de oril.cri1, para pode-
J'em assml i'1rmemente prog-r~du·. · · . · . . · · 

. · · Nações. pode~osas;_ c()m ~na econo,mía. organis·ada. :·prndu
zmdo i"a.rtâ .e efhcazmente. foram feridas <lP. .um modo grave. 
8. exigir · cuidado~ especiacs · para resurgir ·µo concerto . geral 
dos povos e .retomar a. sua .antiga: posiçã-0. . · · · ·. · 

. .. 1'4'.ilhares de braços . mol}Os. e. sadios, · capaze.s . de .se~ cadn 
l~m delles ~m possante instrumento: de trabalho e de r1queza, 
ct oram ab~t1dos pel!ls balas nos ca~s de , batalha,- .cega$ nos 
seus · dest.mos, crue1s nos- seus destgnios. · • . . · 
· · O ·doce sqnho da paz.; uni\,:ersal' sorriu· por up1 momeut,o 
•apenas e· a Liga <las '..'la~oes amoo ó ·tambem: nm sonho .... 

·'Quando lodo!S riós . p.ensavamo$ que· o instincto gtierreiro 
~;inha soffrido um g~!pe· ·decisivo com · a audac.ja . insuccedida · 

,. .<:lo arrogante militarismo , allemão,. quando · .todt!s nós previn
mos uma· éra · ~:ie . pa7' du-radoura. ·com o · aiba.iiment .. o-.fragoroso 

· · <la aguiu teutonica, eis qu'e tudo . isso se -esborôa G as ·nacões 
. . 1Yrocuram, ao enve~ (.1-o desa.I'mam~nto geral; t~n.·na.rem-se .foi·- . 

· t.es e cada _vez m~is ~fortes pelas . armas. · · : · · · · 
· . ·. Quem acornp:anha · coin interosse·. as. <li'soussões L:ravad:l.i;; · 
na imprensa estrang'.eira sobre . .r·e~rg.ani·zar,Ão . do~ e·xer<.:iLos 
saidos - da guer.ra, vô bem clarQ ··que a · tendencia e par~ me~ 
lhor~r o urmam.ent.(> e "a·s . mqnil;ões, r1yver a· ;:org~nização de . 
stWVH)GS .no s1mt1do de~.apcrfe1çoa:r . . pesoal ·e . material. pa.ra a · 

. . 1ivenhualidnde de uma 'b"llerra.- E esse~ cspoo'tro t.e,rriv:el; . do
. vm'adoi.· . insac'iavcl. de vidas ·. humanas, . . destruidot• na. . sua os
~enda.. fom nindá fervorosos · .<,urtuadores, ' entre a;quelle~ 
me.~mos que foram aütores nessa horrí·h~l . tira.gedia que en~ 
;s::mguentou ·o mundo. · ·. · ·. · · · .. • · . · 

Estu.mos ainda muito ·Jonge ·da pai universal;'.. deusa en-
. cantadora e deUciosa ·a oujôs ·pés continuam. a queimar in

-0enso os .. espil'itos. i!lea,listas, ma~ em '?ujo- ait.ar .~ão se ·~ros;. 
l.ernam os que dirigem a actnal socaedade . e ditam leis ao 
mundo. . . . · · · . · · ·· ' · 

E ·nesta l10ra.. em 'PIO· os tratados. de ~z ainda não estão 
acabados cm seus -dett. ' i1es, .já se cogita seriamente estudar 
os meios com .que ·será feita a nova guerra ~ · · ·. . . 
. A paz devia ser .o supl'emo·. objectivo das nações, como 
~ ordem é 'O anhelo dos ·que . desejam iràbalhttr e . prosperar; 

\ 
.: ... .. · . 
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mas um cscriptor humorlsta. ainda ha. pouco a.i'firmu:va que · 
essa paz era. corno a. s::mde, um estado transítorio e precnrio, 
de múo a.gouro quando se manifesta. · · · . . 

. Dos quatro ::moos formidavcis por que at,ravessou a, Uu~ 
manidade, sacudida pelo troal' do..;.;; canl:Jões e .:pelo espo{_l'CM· 
das me~ralba<loras ·~ dos fuzis, nu.o se quc1· tu·ar o ensrna-

. menLo Iog"ico que conduziria a uma. legitima aspiracáo de umü 
éra nova de franca. concordfa. do Lrt~bn.Jllo, de amor, de fra.·~ 
ternidde, substituindo a guerra. a fome, o odio, a. separação 
de pqvos, de ra4}as, de individuos. . , 

Pessa, dolorosu eXJperiencia, unica. no cienet·o, encontra-
ram os detentores do poder Publico luzes para melthorar, 
aperfeiçoar, tomar mais efficien~es as mortii'eras armas 
guerreiras e melhor p1.·e~mra1· a. massa humana que ha de 
'f!:ais tarde marchar para o novo e quiçá mais horrivel sa-
'erifiicio. · · . · 

· Falla-se · ainda, e com. orgulb.o naciotl'U.Usta, cm pod~· 
1nilita?', quer na. J!"ranca f 01·mosa, liller:11 e g1·ande nos seus 
destinos, que.1' nos outros paizes belligeranles. E na empol
gante capital do mundo discute-se uom :forvor. no m:resenLe 
mo:mento, conjuntamente com o modo de executat' o tratado 
de paz, -qual será a melhor organizacão para, a futuca guerrral 
E ctiz..:se «O futuro nos rogcrvar:í. .· su1·pre:rns nos mcthodos 
de guerra, nos ,meios inedilos de co·mbater, nos processos de 
(}ómbate adaptados ás necessid&dcs que se revelarem, com ·no
vas o mais possantes e mortiferas armas>; E acorescenta-se · 
«ser _preoiso crear na Franoa um exercito tão poderoso quanto 
fõr possiveb. · . . ·. · 
. · · O lemzna, nesta questãc· de armmnentos devia bem ser 'o 
que aconselhasse a reduccão dos exerci tos aos minimos eff e
ctfyós compativeis com a segriranca interna das nat;ões, e nada 
mais. · · 

. Mas, o Brasil viVe na sociedade das Nações e não podemos 
deixar de acompanh;il-as,' maxime quando somas ,Nação nova, 

• de grande territorio, capaz ;de uma. producção v.ariadissima. e · 
. representativa de i:g.sondaveis riq~ezas, despertando a cubiea 

de. outros .. povos mais velhos e ma.is exgQtados. . . · 
De nós não d~pende a instituição da paz universal, nem a · 

nós ·seria dado consegujr impôr aOs outr.os povos esse magni~ 
:-· .fie-o ·objeetivo. . · · · , · .. · .. _ 

Está certa a . Comtnissã.o de Marinha. e Guerra que <> senti-
., mento geral· do p'cvo brasileiro, dominante nesta Gamar.a, á de· 

.horror á guerra, á qual a Nação Brasileira prefere sempre o 
al·bitra:mento, meío , mais nobre e mais numano de solver as· 
.pendencias internacionaes~ . . . . 
· A ·guerra que sustentámos contra o Pnraguay . não foi por · 
nós provocada n~m a nós cabe· responsabi)idade, da Iuota. · !rati- · 

· cida tão ardentemente travada no continente . s11l-amer1cano. 
·· . Na()ão d<! irn.lit.o muiOr t.et•t•itorio, de maicr popl\laç:ão. C'. 
portanto mais importante que o nosso it•mão do Prata, a. guerra 
nos alcançou completamente dospreveuidos cin preparação mi-
litar.: · · 
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. · .. Ti'plfa o JSaraguay. _ao ~nioiar-:se a ~erra . so . ooo homens 
chsc1plmados- e 39 navios . de guerra.. e nós apenas tinhamos 
t5. 000 . soldados, recru.tàdos . forçadamente na ralé social · em 
~ua maioria~ e uma deficiente esquadra. . . . ·. · · · · 
· Só depois de aprisionado um ·navio brasileiro, a cujo bordo 

viajava um Presideil.te ·de Provincia, invadidas as nossas frcn
teiras sem prévia declaração de guerra,_ só ·depois de humi'

. ·lh"ado .o Pavilhão da Patria~ - foi que· nos l~vantamos; . em um 
ges(o. instinctivo de defeza ·contra ... a honra· nacional ultrajada. ' 

-• ·. . Fornecemos á!ficiaes nossos .' para instruir o exercito do 
-·. · Para·guay, prova . evidente de que não tinhamas contra .elli: o 

mínimo . espírito de hostilidade. . . . ,. . . . . . 
A guerra platonica que declarámos ha pQliM á Allemanba 

f Oi por ella prOVOC~da e SÓ depois que-OS llOSSOS protestos. con..., 
tra as violencias:-de que eramos victimas não· fqr~m ouvidos e 
os nossos patricio~ · assassinados; indefezos· . . pefa pirataria · al
lemã. · ·· · . ' .. · · · · . 

E ainda. agora· somos na Am~rica uma Nação desarmada. 
. Tem 'l>s Estados Unidos um exercito numeroso e experi-
mentado· _nos campos çle ·batalha europeus; .tem o Chile 28.000 · 

. homens de · exer.cito .permanente e póde levantar. 250.000 homens: 
tem a Republica Arg-entina M.5i5 )lomens e i•eservas para um -pé 

--.de guerra_ de 125. 709 homens rle 1• linha; e 125. 709 -- de · 2ª · 
. linha. . . · . . . · · . · , . . · 

Em' f'a.ce dessé·d algarismos fica bém ·evidente· que o Brasil 
não ·tem aspiracões guerl'eiras e deseja continuar, . na sua tra
dicional politica externa, a:. róta. nobre de sen passado~ .trabn
Ihando para t.w-nar-se er,onomicamcente fól"te. dedicado. a sa-

. dios ideaes, quE: s6 poélem v iver em uma· -n.t.mospbera ~e paz e 
de tranquillidade: · -. . . . . 

· Por _·n6a outros não será, jámais perturbada a paz· do .con-' 
; tinente ame.ricano o. ::i.s nossas pendencias terâo sempre que 
·. fõr pc-ssiv~l . o · rP.curso nohilitant.e ;do atbit;ramento . const.i.tu-
ci:onal .. . ·· ·· · . . . . .. :.· · · · ·_ . . ·. . . ._ . · · . · · . 

· l\fas não se conclue ·dahi .que,· vivendó entre Nac()e.s· ?-rma-
das, rios ·desa:t:m'em<?S· · · · · . . .. . · . . : ; : · . . .. : .. . . 

A ,nossa prOPI'.la ord,etn : n:1t~rna es~á a ex1g_1r . que ·tenha-· 
.. mos um exercito relativamente f órte, para repritmr _·os surte.; 
extra..:.legaes d~s paixões que se venham a agitar e pretendam :· 

· . })erturbat'· ª ' nossa vida de povo ordeiro e ·progressista. · . . 
Emqua.nto nãô tivermo$- 52 :noo :·homens · c9mo .. e.ffectivo 

do ·. exercito permanente não · esta1\emos :.--em condícões - de : at
r.en-der as necessidades :rJn órdem interna.. nem teremos · ·um 
nucleo. capaz de ser-· um cA-ntro de et;inver.genein. · n:o ·caso de . 
tuna mobilisação , · . · . . ·. . : . : .. · . -. ·. 

A moyhnerita~ã.o . da. tropa "feita ultimamente .ainda ·é 
uma -· demonstracão .·da ridü:ulario. ·. do nosso · effecti'vo . Para 
Mlloca'I:' na Bahia lJnS :L-~0.0 Jlomehs, necessa:rios . para . a ma- ·' 
n.utencã.o (ja, oi'dem interna. · t.iVl.\mOs de füze1· · :prOdigios ê si 
o ·fizemos ~om a presteza que . () t'acoo ~eve realizaoão deve-· 
mos . ó. ae.t.ivi<lade. r't->.eonhecida do titular- da :pasta da .·Guerra . 

. que teve de multiplicar-se para . ngfr, quando, por sua tjpme·~ . 
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·' 
sinha natureza, essa movirne.nL..·H;ão devia ter sido feita . sem 
esforco algum : · 

. · Para ser cumpri{la, uma ordem <lo Sr. . Presidente · da 
. fi:epuhlic ;1 foi uecessar'io movei· t.ropa de var.ios Estados, 'll~m: 
~1quer escapando a que se acha. no extremo sul. 

E. si i-sso acontece quanto a effectivos. o mesmo se deve 
consignar· em relâção ao material de g'tie~·ra, . que é quasi ne-: 
nhum, constituindo a ::.ua carencia a maior · prova de que · 
somos uma Na.cão desarmada. · 
· . Não cu1pamos i;irn;uém desse .abondono em que se .acho. 
até agora -0 ExeJ·cito, porque entend<!mos que a forca . mili
tar. não é mais -do que um reflexo da desorganização . geral 
.dêi· que .se vêm resentindo todos o<. .serviços publicos. Estes .so · 
vão . aperfei«Joandô de ·an.."10 p_ara . anno, .lentamente,. ·graças. aos 
~sforços ·dos dir·igentes •·· O Exercito foi tatnbem <ie · anno para 
ann.o se aperfeiçoando e hoje, forca é affirmar, elle já con'-

. :;titue, quanto. ao se.u pessoal um nucleo ·digno de · apreço e 
.. de· rr~speito da NuçU,o. . . · :. · ·· · · 

. ·. E dizemos, qüe· 'não a.ccüsarrios ning.u"em, para :friSa.r qu:::i 
·dos generae;; que o administra.ram a.ntes da .institµição · do 

· ·ministerió civil, a maior parte const.ituida é de trabalhadores 
i·nfatigavei-s . e . emerif.-0g ·patriotas,_·. que si . maís · não fizeram · 
foi devido ao meio em que agiram e·· contra o qual nunca ti:::. · 
v9ram força que lhes . aRsegurasse victoria . · . . · 

. Benjamin. Constanl, nome qm~ · P.or si. só - ~ um lemma de 
01·jentacã9 , ·n ·c:Je · valor. · 'foi . o primeiro ministro . republi~a.no 
e sob su:i :administração ·em unia épocà de transição e de tu
l'l.}UltO;. o Exercito teve nuno aberto 'para uma · éra nova. ·.A 

· formação .da officialida<le mereceu-lhe carinho e os regula- · 
. tnentos ·que promulgou podiam pecçal' pelo e-xoesso de · pre- \ 

J)a.ro que ·elle exigia, mas nunca pelo descaso. . 
. Segufram7s~lho Floriano· .Peixoto. Falcão da Frota, 

J'osé Simeão. Francisco <lc . Moura e Berna~do Vai:;ques, a4-
ministradores militares em·. época de . actividade guérreira: · 
quando o ·paiz estava convulsiona.ido e o ExerciLo em -0pera~ . 
oões; :Todos e.llcs cumpriram abnegadamente com ·.seus .de-·.· 

· v eres. gàrantindo pela :{'orça a autor.ida-de constituída. cµjo 
prestigio · est.ev·e periclitando, -sendQ sob sua~ - admini.stracões · 
que a -Ordem .foi consolidad.a definit.ivamente. · . · .:. 

· . F-Oram depois ministros · Argollo. · quaf.ro mezes ·apenns .. '.e, 
·. Car los .Ma.cha<Io: em uma época ainda <le a~itação; que a .Gsfo 
ultimo custou a vida .• quando em um movimento · de · lealdad<" 
defiendia a do éhefe .de Estado. cont:ra quem se attentava á. 
nl'ão armada . · · · . · · · 

Cantuarfa .foi Mini;;tro · um anrio. logo ap6s a morte dn 
. . Carlos Ma~ha<lo e ainda. . o Exercit.f) esfavu pr.ofundainentic en-

volvido nas agitacões politicas. · . 
: . _Mallet, foi , in~uhitavel-i:nente um Ministro. de alto 1)r<'-

5lb.g10 e um ot·gamza(lor .. Si o . seü plano de 1·emodelaciio do 
Exe.rcito .tivess ~ sidl) a<io·pt.ado .. ·a ~eJecç.ão eE1taria 'hoje feita 
completamente. . · · 
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Argo116 fqi Mi-nfstro qtrn.Ú•o · annós P. trahalhoh no · rc·
cundo .. qnaf.rjenio Hodrii;uns · Alves para mf!lhorar · a · for~.a. 
mas ainda f'Ob agitae-õ<~s po1iticas;· cujo forment.o foz 1com 

· qur~ :i tro.pa sahisse á i·na para ter.iJ.ar de-por o P rcsidonl.c dn. 
Jlopnblica. · · · · 
· · . . !formes :foi im1 Minisl1·0 <la Guerra modelar. ~No, seu pe-

. · rwdo o .Exor ci!.o eomef:ou a remodelar-se de · facl:ó e iL snn. 
. . inspira~ão cl·O :fazer educat' HÜ 1i Larmente of:t'üiiao:s 110 r.~;fra n- . . 
. . geiro se df:\v.e 11 (~spi.rito novo int.r oduzido na tropa, com o<; 

-. ·: · régulamcntos modernos. . . . . ·. . · · . 
Hcrri1cs . fez o ~orLeió, cu.ia propaganda as línha.s dr. . tfro 

. c.omplcl.ar am .. Uma. agit.aoão. ·polil.íca. retirou-o do im!io ·mi
. ._ .. lit.ar ~ a Nacão:, mâi s tarde, o fez scff Chefe." dando isso logar 
._, a. que· IIIen(le~ MoraP.S, Carlos Euge.nió e J~orman.n 0omple
. tassem . o q11ntrienniq. oada qual admini.strândo a pasta por 

pouco :tcm1pó e não podendo, . portanto, chegar ao fim de · ohr.'a~: 
•. <1Uc planejaram. · · . · 
· '. · . . J!'ol'am M.inist.ros rlo · marechal Hermes. quando Presi

clent.e. Dantas Barreto, Menna ·Barreto e ·v espa·síano, todo.s · 
tres f·rabalhando .tambe:m l.)ara a ,ób1~a . de. progresso· 110 Exér
üito, nihda ·que '. prejudicados . em sua accão. pelas agitaoõe's d<" . 
·ordem;iJolq,i.c·:1 ·QllG e.stão na. eonsdenc1a de toda. a gente, por- . 

· ·que . ~:ão. do .hontóm . · · · . · · ·. • · _ . · · . 
I~'ôi Mi1.1ist.1·0 do quaàriennio Wenceslau Braz . o marechn.l · 

31'~rin ; A es.te ·aev<;)m .. 'o :Exercito e a Nação:· o· inestimável ser-
. :vii.:o ·ele chamar a official-idade .a ·quarteis, . impedindo ·o in-

~ gross·o da politica dissolvente na caserna, ·pot" todos os meióS. 
· lroi sqh si.ia :aam.inislração .que- a tropa: aco~tumou..:.se a .obe-

. · .. cli oncia · J'ig·o rosa ás, autorid::i.cles constituídas ' e CJlrn ce~:saram as. 
. ag-itnoões de quarteis. . · . ; . . · : · . .. . . . · · · . ·. · 

. . F.oi, sob a sua administracã.o que su .tez a.. 2~ · linha e ·Ee 
· · iniciou ·o sorteio m.ilitar, graças: aos seus esforcai~ e rio::;· ·ctos 
·. :;raudJ!S patriotas civis, . cujo expoente m:ixiQW fói 0, . :pl'inr.ip.~ 

· · dos i1oet.a~·,. o . sn.u(losissilrio .Bilar. .. : '. · .. · . , ::. . .. . . .'. . . . 
· · · . Seguin- se-lhe Cardoso .de .Aguiar, .cu,jos sentimentos de 

· snlclado e . dP cidadão ntmea serão demais .homenageàdos. t.al 
:i. int.cfreza. do seu carac.iel',. ó.· seu r,irep.aro · e ::L .·sua 'ni~liP:ific:_i · 
orien.Láçãà., · . _ . . . .. . . . . . . . . . . 

Poucos 'inezos elle dlr.igiu o Eçex:c.it.o, mas des~a int,eriuí:" · 
dad P- fecunàa t.~llt:1. deixou varias opras, entre . a~ .. quaçs e.ulmina 

. . a · do Mntrn.cto dn mis.são franceza, questão qnc fez agifar n 
.. quo VCUC<!ll . .. . . . . . . . 

Não hn. pois. na nossa c.rit.ica '.o minimo dese,jo de · desme- · 
. 1·1~cür para ex.ai tar. · O~ nome~: que recordamos .. ucima e q1~~ 

frwnm tantos quantos occupa1'a.m a . pasta da Guerl'a antes <l<r · 
. min.i !:;t.erin civil. são nomes conheci-dos · em todo o pair., .e .ost;ão 
mtiito n.cimn de qualquer apréciacão desairosa que,.· porven-
tnTa, se lhes qu.izesse '. fazer. ·· , 

Pndom ter tido nrros, como tanto~ · o:ut.ros Ministros que . 
jxi$sat•tm1 yor 1.nntns ontras p::u::-l.us, · .. errGis dn .que ningue1ri' se 
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· salva, conforme o ponto de ~isla cm que se ·colloqu~ o ·ct'Hico. 
de. adminjsll'acões: 

· . )nicia~sc agoi·a o primeiro ministcrio civil nas pash\S . 
militares. · · · · . · 

O Sr. Presi<ienfe da Repub!ic.a.. no . n)áis . nobre dos ·intui- · 
tos, na · mais sã da~ intenções, dP-seJoso· de vt:r o mai~ rapi- . 
damcnto. pos.sivcl colTocado ~m opfüna situação o Exercit.Q. 
rcsolv_eu 'Cl1_g.mar . um secref.ar.j.o . ~i~,H:.~~~ como · prova dessas . 
i;t~a~ rntep.coes _deu Togo a ma.1~ f.ns:i.nt.0, escolhendo um ex
mm1stro: um cmbaixado1\ um parlamentar de reuome. um 
apaixonado pelas . q'lestões n1ilitares, para occupar a pasta da. 
Guerra, cm. que 0sl.:1 applicando a sua infatigabiliddc .e· os 
seus extraordinarios conhecimentos . em bem do Exet'oiLo · ~ 
da Nac;ão. 
. O regimen era . novo. Cnus.ou surpreza. Hoje é' uma roa.·-

.. lidada promissora, porque é um facto e tem atê agot'n ,-]ado 
· já excellentes resultados. · · · · · . . . · . . 

O Exercito está sendo · remodelado compleLamentc. · · ·. 
· A :r:nissão fr:mceza está em plena actividade. O Esb.do 

Maiot" .está tra1)a.lhando com .alto provéito. · . · · .· : , 
A mi'ssão fÕi contractada de accôrdo com. o d!;lcreto lcgis:.. 

· !ativo n. 3 . 7-11 .. de 2S de maio de 1919, e esi::c cóntracto rea.-
. liiado .em 20 · de outubro desse anno. · · · · · · 

·. A · mü:.'süo t~m .as seguintes · attribuíções_: .· · 
i o - Acc_:.ão . directa na instrucc;:.ão do ExerCi Lo t1rusileix:o, 

mcdiant.e a direci_:ão superior das escolas que lhe estão con-
fia.das; · ·. · · . .· · · · · • · · . . . · . . 

. 2° - Ar.rão pessoal do general chefe da missão, in--\'estido · 
elas .funcções de assir:.tente technico junto ao Estudo Maior do 
Excr"litO. ·· · · · . · . . · 

~\::; questc3es de instruoção, isto é, . de formação de uni 
exercito para :i · guerrá, .·· estão intimamentp ligadas eis de ,or..: . ' 
ganir.aoão e de mate.ri~l. · . . . · . .· · · · · . 

. A missão militar frnnceza, por intermecli.o de seu chefe, · · 
as~istentc technico do- Estado-Maior do Exercito. tem .o en- . 
ea1·go de emit.t.i.r, a ,respeito- dessas questões opinião proprin, , 
baseada nas exporiencins da úHima i;urirr::i. sem ter, :bem cm,.. 

· t.cndido; de immiBcuir.:..sc no tocante · !i. ndrr:iiriislracíio exchl- ... 
. siva ·do Exercito brasileiro. 

· E' essa. missão chefiada pelo illusl.rc general franccz 
Mnnrioe Gâmelhi, um tccbnico d.é alto . Vil'lor o. de µ:rnndc tino 
que jú. conquistou a sympathia de todos ·os offitiaes que 
com elle. tom tido .oontacto. . · · · ·. · · 

São seus · officiaes do gabinl?t'e. o t.cmf'.!nt.c-cot'onel Le
lonr;, "chefe. e o major" ).>etibon, nssister..to. 
·· · Os offieiaes emearregaõbs dir.ejcwimente 'da in.S\truccão, 
são os seguintes: 

· Na ·Escola de Esl~ufo-Maior e no Curso de Revisio, ge• 
nerât Durandin, sub-chefe da. missão, -dirigindo especial~ente 
~ ~sco~a .~ Q çurso, corµ,· a. 4:i.cnomi11açto· d~ com~audante. su-: 
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·.P'erio1;; tenente-coronel Derougemont, Cirector de e.studo$- 
vrofessor de estratég1a, tactica geral e estado-maior· tenen_. 
t.e-coronel Barrand, de infántaria; tenente-coronel Páscal de 
artilharia, e major Chavane de Dalmassy, de eavallaria. ' -

Na Escola. de Aperfeicoamento: cor~mel Barat, eomman- · 
dante superior da escola; majo:r Duma-y, de "infantaria; tna'."" 

. Jór Bressard, ·de . artilhal'ia, majOr Piêpon, de cavallaria · ca"" · ... 
· vi tão Le Mebaute, de petrechos" de infantaria. .. ' · 

· _ São professor.es comm ans ás .. duas e~colas. o ·major· Gue
l'IOt, de engenharia; o major Thiebert,- de ·ligal.}ões; e o ea-. 
:;itão Durant de Mareuil, picador .. · ... . · . 

. Escola Veterinaria~ major veterinario Marliengeas di-
- rector da escola, e .. capit~o D~eulourd, professor. t ' 

Escola· de Intendenma: mtendente Buehalet ... 
E~cola. de Avia:çã.o: corbriel · Magnin, dire~tor teehnico -da 

escola; capitães Dumont e Lafay, instructores. · -· · _ 
. -· '.. .Ha ainda .. d.ous officiaes especialistab technicos destina-:
dos aos servi(.lOS da directpria do material bellica, como .con
selheiros e sãó ...elles o engenpeiro chefe de polvoras, coronel 
Lacape; quanto a· polvoras ·e explosivos, e o tenente-coronel 

· Yillaume, quanto a material de ar.tilharifi e· fahricacão. 
· ' - · Os regulamentos das escolas, recentemente - publieados. 

limitaram por prôposta mesmo ·do chefe, general · QameHn/ 9 . · 
papel do officia l :rrancez, · commandant.e . Sl.rperior. e por i~so' 

. r.esponsav·e1 -pela- instrueção e._ o commandante brasileiro _in~ 
· : eumbido da disciplina e da administração. 

. Os ·trabalhos da missão franeezà. são, pois, de triplice . 
dominio: · .. · 

iº~ inslruq~ão. propriam~nte dita,_ pela re~rganização ou· 
creacão das escolas; . pela collaboracão no estabelecimento ou
revisão dos regulame.ntos; pela eollaboração nas vi:lgens de 
Estado-Maior, . de quadros, exereí-Oios_ na carta, _preparação·· 
da~ grand~s .manobras; · ·· · · 

2°, conselhos technicos sobre. orga.ni~cão geral no, que se 
l'efere á.s questões de instruccão ;. , - · 

.. 3'\ er.mselhos. technfoos _ so_bre o m&terial necessario nn . 
guerra moderna e que está, ho-j~ intiman1ente-ligado ás que-

. stõe.s d.e instrU.ccão. · . ., · . .~ . 
Nesses. tres dominios a missão -começou o .seu .tl'abalho. 
As bases de ,reorganizacão do ensino militar foram esta

belecidas pelo decreto n. i.3. 45i, de. ?.9 de janeiro de 1.9t9. 
Nos termos desse decreto e nos do contracto. a missão militar 
franceza fica especialmente encarregada ·dos eursos de· Es
fado-'Mal.or, de revisão; .de àperf.eiooamcnto, de avfacão, ·de 

· veterinaria e de intendência. . · .· 
.. A Esco1a de Aviucão .iú. existia quando chegou a. missão 

, do generu·i Gamclin e. continu.ou a fnnccionar sob as bases do 
contracto fei Lo' pelo ~fi.nistro marechal . Faria. J,... primeira 
turma de officiaes já recebeu a instrucção nos apparelhoR da 
.esoola' e está_,prbmpta para treinamento· nos de guerra, logo_ 

·~ 

\ ' 
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que· C?hagu~m á. escola .. A· primeira tmma. de sargentos pilotos 
termina agora a sua instrucção ·preliminar. Breve a ·maior 

· parte .dos alumno.s apresentar-se-ba para obtern)iio do b'tevet 
de piloto do Aerô'-Glub. · · · · 
· · Infelizmelite · algumas vidas precíÔsas · tern-nos custadó a 

preparação . mill tat' neste assumpto. · · . · · 
· ·A Escola · de Estado Maior e p . Curso de Revisão, bem 

como a Escola . de Ape1·feiçoamento foram inauguradas ei:n 
·princípios Qe ·ab1·il . Embora faltem ainda certo& elementos ae 

· " organizacão e ' de material, preferiu a administracã<> abrir 
· · desd~ logo as esc.<!las; para 'aproveitar a maior . Parte do anno 

'! .evitar prorogacoes. · . . .. . · . · 
Por. occasião da · .'iuau"guracão dessas escolas pronunciou 

o chefe da ,missão, general ·Gomelin; os dous .discurses seguin
t~s, que transcrevemos par;J. que a · Gamara bem avaliei os in- . 
· ttiitos da mjs.sáo e d~ . seu notavel chefe: 

~sr. Presidente. da ·:Republica., Sr. Ministro da Guer1-a; 
Sr" marechal, .Srs ~ generaes, 'senhores .. Primeiro qµe tudo, 
devo agradecer,..vos a. honra que nos dispensaes, vindo assistir 
a esta cerimonia. · · 

. A Missão Militar · 1?1~anceza sente-se particularmente des~ · 
vanecida, Sr. Presidente, com a . vossa presenoa e vos teste
munha ·a sua. gratidão, Oomprehende bem . que, deste modo; 

· pondes em relevo o ~nteresse que· dispensàes á parte; ao meu . 
parecer; inais ·essencial de sua. obra, isto é, o desenvolvimento · 

· ·. de ·um certtro de .estudos militares · superiores ; · · 
· . Da.mos especialissimo · apreço ao apoio que · no:s. traz; · em 

semelhante tarefa, . o prestigio de vossa alta personalidade. . 
· · Permitti, . agora,' · senhores, que . vos apresente, _em . poucas .· 

palavras · o · Qbjectivo que deligenciamos attingir. . : · . 
. Perdoae-me fazei-o en1 fr::i.ncez, com r eceio de que a. mi~ . 

nbà risivel pronunciacão brasileira prejudique o valor das 
idéas. . . · . · · . . · · · 
· · Inauguramos hoje, senhores,. o Cur.SO de Estado Maior e . . 
o de Revisão. Não poderia occultar-vos que se trata, em meu · 

· cspirito de uma. Escola Superior de Guerra· e ·de um . Curso . de ... 
Altos Estudos. Consenti que afa.gtio esta· ambicão para o Bra
sil, que acaba de entrar .;__ .sob vos5a égide, Sr. Presidente, . 
· ~ sol> · a do Sr. Ministro da Guerra - de modo tão brilhar:.~e · . 
no dominio da politíca · mundial. . . · 

· Somos, senhores, · militares : hão . de relevàr-nos que · fall~ 
mos em cousas da guerl:'.:i; meditar nella nãe> é almejai-a; as:.. 
sim corno · vós tambem nôs outros. militares de grandes de
mocracias: não s:omns militn.ristas nn accepcão nocivtt do vo-· · 
~~u~: , .. , . . . 
. As grandes crise.e <lo fim tio · seculo 19º e do 1 nicio do · ~Oº 
cerilonstraram claramente qu,e . a ossatura de um exercito 
eram o cornmando · e . o e~larlo maior e " '1'11~ l\.mbos for
mavam uma.· :\IÓ entidade. 



Chara dos Oepltados • lm(l'"esso em 23/00/2015 09:21 . Página 29 de 52 

·" ·.; 
'" .J·.20 

1 ·. 

·, . 

.. :· : ' ~. ";_. ~~NABs bA é.A~ .;· 
' . . 

Deveis lemhrar-vos como à Allemanha se sentia orgulhosa · 
. do seu Esta:clo Mafor,. que ella"·julgava invcm;ivel :e .incompa-

.: · r.avel. · · · 
· . A França tainbem teve , mr1 Estado Maior, quo· constituiu 
sua. f Ol'Ça f! foi a alma. da \;ictoria.: porque,. por magistraes 

· ·. ·.quei sejam as qualidades dos. sold'ado.s, · só são fecundas ·si os. 
·. chefes sabem cOordenal.:.as, : valorizàl~as e empregal-as. A v~-
. otoria do Màrne, da qual se ·póde · dfaer, .-como da de Valmy, ·que 
·· r·~gou para o mundo ér,fl nova. prepC!rada; desejada. e con9,u.:.. · 
.. z1da pelo A1to :con:m1ando vos-_ 9á a prova mais. J;>rilhante .dessa 

verdade. · · · · · · · ... · · · · · · · · · 
::- ... ·· ·· ·Em ·:Funça;. o . E~tádo · ~faior .. do ~e1'ojfo, o· Coriselh~ su:
. · perior· de Guerror, : ond~ ~un~cioµa.yam .. os embriõe·s dos gran~ 

cJ.es Estádos.).\faior'es cju.e ·se . deviam 'cons'tifofr por ·occasião da 
··mobilização. o Curso de Altos Estudos e .. a Escola. Superior de 

· ·t;._uel'i·a: for.n:1:tvam: o. me~Ci 'e1p ". .q:ue ·sé · elapor~a. · e deserivol..: · 
·: via a. . doutrina. De 19'H·a.. HlH~ o general .Toffrc, como chefa . 
. <.lo .. Esta:do-l\Iaior General, . foi . .Seu· q.irectO.r· effecithro. Acab:a-> 
.· ·. inos de reconstituil-o~ SQb ·a ·autor:idadé do·. marechn.L Petain.; 
: ·.que, Outroi·a; t'ambeni. foi _.professor ;na _Escola .Su!périor e 
·~ .uci Curso de Altos Estudos. · . .. ·: . ·· .· · . · · · · . 

. . . . . . .. · . . .. · . '' : . " \ . : . . . ' ' : ' . . . . ~ 

, . . Todosi os gr~ndes chefes da Victoria salliram desta uies-
. üia fonte; o marl~ch~l ,1''9ch, que · foi · pa!ra todos0 s. lhómens <lU; · . 
. . : iúhiha. gci·a~ão · :o · .. me.stre htcontestàd'o ·de· Dessa · fMmacão in- · 
· '. üillec.:tual; · nossô.s · comni.hndantes· de g:rut1os de Exercito: . o 

general Castelnau,, que foi o primeiro sub-chefe de Est.adú..;- . 
. ~iaior General; -os :<ge~era(\::; Fayol!e e Ma\istr'.c. ,q:Ue ·f0ora.m , . 

_p.~q'fessQ,res . ná E.sri9la . 4-e .Guer1·a; o ·s-eneraL Dubail; que.·.foi . 
chefe dó Estado..::Maior d.o Exercito; · o general · de L.~~1~ de 
Cai'ry, ··qÜe foi prof(issor .. da Escolà de Gue.áa;t. todos·.os Q~e. 
oxcrceran1 grandes commaindtos-: _N'h~elle, ~ Guilla1rnat, ~rrai~, 

:. , Hunibeet, Debe'n~Y. "·Gouraud; , Mangiu; Hirsc'haur ·, ~lc ]\{aQdh~~. 
'. ])egoutt.c, Gerard,·. 'de Boísso'u~Jy, Buat; todo.s, ajnda os .. que· 
. ~ü . illus~raram 1)01' :suas campu.nbas coloniaçs, ·unham . Q · ·di-. 

ploma de Eslarlo-1Mui9r; qu~r sahi!';Seil1 d~ lfü~cg.~a de G:Uerra, 
· u.u do Curso de · Allos Eslu.dos . quer o obt.iyçsseni. por . cxa.J.rn~ 

d ii'ei!lo todos mais ou ' menos,. f orn.m· Jlf'Oi'essore..c; da .Esçola ne . · 
Gue1·1·a ou l)~rtonceram ná Estad·o-Maio1· do Exürc-ito. E, so- . 
)1hoi·1~s, não ::i.orcdileis 9ue h;to f,f>SSept·oc11radO., ~que. houv~sse 
ali i ,.;;~·)!Lema ou üstrae1smo 'fJ&rtt C<.)m os <.]Uc n:ao p~rten01;:t~n 

· ;·~ nwsma igt·(~jiult:l: :l'ifr ll 111•opl'ia .S'U(!t't'a quem se in.t;umblU 
d1\_,fa Sf'kcÇüo. · . · ·· . · . . · . 

T!1' l1m centro annlos·o dê lnl:lo1· o !)lmsamento que iprcci- · 
sacis w1isli!uiI· n (JUl~ ho,ie inaugúramos l1ei,;ta. Casn~ visin:lm da. 

. •~lll que ,·osso EsLndo-~1aiot• i::(?Ube, <le~de à~guus: an;nos, lnnca;i· ll!t 
bases de vosso Exercito. Nacional e que :r1co.rá soo a autor1dn-
d~ do mesmo chefe venerado. . .. . . ., ·.. . . . . ··· . ...• '· . 

Neste momento- us portas estão . . abertas d.e pa1·. ·~m. P~:t. 
1 ~firíl ele reeeb~.I'. os nossos .a!l1i_gos •. 
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.. Amain.hã enootarem~s. ·em sileucio, .. a .nossa: tarefa . 
. . Entregar-nos-emos ao trabalho · pa.i:-n. reflectir ~ respeito . 
dos problemas que a guerra suscita, para aprender a dar-:lhes 
as soluções mais adequadns. · · · . 
· · . Esta csc-0Ja não . ser(~ o .templo ciüsamente fechado, onde 
se .ensinam dogmas .do alto um uma cúthcdra; .a academia. 'em· 
que_ eruditos disscrtnrão sobre aI"te ou . sciencia. e nccwnula-
rão os maforiaes dÓ!'I ·conhecimentos humanos. . · . ·. · 

·. :. Soroo·s homens d.e aoção_;, continuaremos a.dmü-adores apai
. . xonados: do .. •vensa:rrie!lto, mas, para nós. ellü só . tem.· valol' 
. quando . auimn· utilmentc .a acção; queremQs ensinar-vos a . 
4Saber agir>. . . ·· . · . ~ - .. . 
. ·. . Leri:lbra~mc que no Snicio da. . sua pt•imei'ra. cooier.encia 

· .de tactica,. geral . o nosso professor. c.oronel' Foch, dizia-nos: . 
<Senhores, acabacs do V(~t', transpondo o umbral desta. easa; ·· 
~stas palavras, <1ue podc1rr parecer-vos de modo estranho. re...: 
unidas· <?Escola . de Guerra~. Pódo hnvcr uma escola em que se · 
ensine a .guer1:a ? .' . . I. .. · · . · · · . . · . .. 
. . E mostrava-nos . o· Exercito Allemão de i866, ed.ucado por 
SCharnhorst e · de Mollke, em q~c ninguem :fizera campa!lJha,. 
míj.s· que cüfra com pé firme .na. guerra e desde. o primeiro ' . 

·momento sentit1. adaiptado ao :meio. · · · . · . · 
· · . . Certamlinte. Que sO- pode 11cgar que a ~Pt'l)Iissão das Armas» 
se aprende àlitcs de tudo nos campos· d!.' batalha.. A cor-agem . · 
sob ~uas diversas. fórii'HH;, o doininio do homem sobre si mes
mo• quando no . meio . ~s perigos e responsabjlidades, . tudo . 
são qualidades sem as quaes 10ão ha chet·e; . e a escola· é im-

. 1>0tenfo paira . 'lOl~as ·ensinar s i não . as possuis cm. gerinen. 
::Mas t-O.e;.; cnnrfü.:ôes sãó r..cecf.:$itrias, e não sufficicntes.: cm to:... 
dos os)empos e mais ainda ~m nossos :dias, com o aperfeiçoa..;. · 
merito . cons~ailte do. arma.mcutQ, IH!; mistür <i:o snber>. Digo 

. <tsabcr~ e ·n:k · -.~cieucia~ : l)Grcn~~. i'tl.lando'se cm_ rigor; não c;ã" 
s·empre cséieucias:11~ çobrettido · sciencias "exactas. Emfim •. · o 
proprio ·-<1:snber~ . o <rconhccimcnlo da. profissão> c.onstituo nas 

· ·horas .difi:iccis, nma. das condicõcs de nossa ~es'\11'.anca, de · 
confianc.a em nós mesmos . . coufia-nl}a. que não soja presumpc;Ao ~ -

.· e üãó arr isque t~boron.r'-SC de encontro ao pr]meir-o ob3tàculo~ 
. · Asseguro-vos ·que., não tendo . cessado de rcfl~tir sobre · 
qu~stões:de i;,-uerra e .d~ esforçar-nos pela sua resoluçlio, .nós 
nos scnllmos no Grande Qunrl~l ~ G~nernl .Francez, pet'íe1ta.
mente Sonhoré:O de l10SSO p~msnr, · desdQ OS l primeiras hOJ:'Q!l 
tia ' ca~pauha. · o~ pi·oblemas que se. npL·esenLl:lvat!\. por mais 
angu~tiosos qu~ fossci:n, ct·nm perfo1tamentP. trmuos d~s Q,ue 
hnvinmos l'ncn.1·ado. E. pAssoo.lmnn~c me lembr-0; nn. pr1me1ra. . 

· vaz em que Hve · d6- cnf.rcnt.nr tt ncçao. cm pleni~ batalha, como 
commnndnute do brigada, da a.dmh:.•açio quo senti em verificar 
quanto ella so asemclhava ao que eu havia previsto~ Eviden- · 
t~mente, em . torno clP. nós explodiam cmarmitaS>; passavam 
feridos; cadaV'eres jun<'.a.vnm o solo. o hnvio.· algumas. pbysiooo
mjas pallidas e angust~dns; ma~. af~ra isto. quem. Unha o 

c,-Tol. II 
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e.oração nõ seu 108-ar, logo cohtrahia'.' o ~habito, pois·o quàdro . 
· · . se assemelhava a~iil:üravelmente a. manobras beµi dirigidas, 

'}Uando se levava _ em'. conta·, .bem eiltendido, o que a batalha: 
nos trazia- dê . novo. · · . . . · · . · · · · . 

·. :Nao ·será por um ensino · dogmatico, .mas por um esforco 
.· .- besaoal . constante, :Pelo que eh amamos «Methodo do caso ·con ... 

. ereto~ ·que · trataremos esforçadamente ·de ensinar-vos · á, . 
·: cguerra>. ·As co.nf erencias · serão simplesmente feitas pU,~a vos 

·expor os . pontos· .de . doutrina os ensiuamc~tos das campanhas 
. recentes· e mostrar-se como os -mestres: da- arte, no . quadro 
historieo em . que viVeram, · tratat'am · oa . problemas que. se ·. lhes 
apresentàram ~ · · · · · .. ·. . · . . · . · · . 

. E': forjando . que se ·chega a . férrejrç ~ .· E ' :resolvendo . casos 
de guerra (lúê se aprende a ·gµerra. . · · ·· · · ,. . ·· · 

. ·Tainbem não-é querendo· Cópiar modelos que se logra .re-· 
· solver questões taetieas. Aqui vo.s ·ensinaremos a. «raciocinar 

sobre ella,gj~ . · .· : .·. ·. .. . · / · .•. · · .. : . :· .. . · · 
· . .. . E, quando ·estiverdes progressivamente- .,a.bituados -a · en-
. · caral.;;as da mesma maneira, · poderemos · di'zer que a doutrina . 
· passtju pa.ra ·vossos ~er~exos. ·· .. · .. · · . . ·• · .· · · .· ; · . . 

· · · Mas nisto, senhores, não 'se. limif4rá DQSSa; ambição. Apro-
. veitando-nos da · ('lfrcumstancia de · termoa em tórno de nós uma . 
parte do escol do Eúrcito· ~rasileiro. qu~remos·•.e!eva;: o de.:. .: .• 
bate . e , mostrar-vos . que ;a ar.te· da guerra e as scienc.ias que . 

. · lhe· simvem d.e base t.ocam hoJe ,em "todos·. os ramos. dos co'nhe- . 
. ·· cimentos human.os. · ·, . ~. : ·· • . '; . . 
;...-., •.. ' ()'; dirigentes de .. um .Ço:rpo de officiá.es ' seriam ' culpaveís -.,, si se acantoas-aem no-do mini-O .estrictamente. fechado da ta.etica, . 

ou mesmo ·no dos dados seientificos ·que · se aprendem nos li- · 
vros ou nos \cursos'. ' ·.·· ' ' : .. ··· ' .. : . ' . . ·'"· ·.' '. . . . ' ' .. '. ,' .. ' 

t · ·. · ;E' . pr.eciso c:Otite~plar; .em . torno d.e. nós,·· o· va::ito. inundo, 
.cujà: evoluçãó ·está hoje em uma · de · suas .pJiasea 0mais . angus
tiosas:: :nella d_evenios situar possa a:c:.tividade. militar, si que
remos. füfr-lhe uma base . e · urn ,::.;entido; Mais do · que· outro 
qualquer · êidadão, o .. militar · que·;· ·~m cer.tos -momentos · deye : 
grupar . erri um feiXe cohercnte-..tooas · as energias naoionaes. 
lem ,Ó dever .de . se apropriar ~a· 'formul~ :cl~ssica .: nil humani 

· ... a me. ·ai~enum .. P-t&toJ · ·. . . · · · · ·.. · :". · . · · . ·: ·· 
· Ei$ ahi precisamente, .serihol'.es, o objec.tivo <ki ensino geral 

· militar que encontrareis àqui ªº' lado do . ensino teehnfoo. · · 
.·. · E, . ,!;j no ensino technico, os officiaes da Missão FrancezR .· 
se· sentem. a .vontade, pOt'Q\le prel}isainente sabem das prova.a 
da guerra, ,Julgam-se encore.;iados, ·no ·. que concerne ao ensin". 
gerai,· pela communidndo de raca e de cultura: que nos une. ' 

Completamente impregna.dos dà · alma latina, vós sabeis 
como nós, que toaa ·a verdadeira. civilização moderna vem. 
do Mediterraneo . Foi nas suas ribas harmoniosas que o bri- · 
lhnnte génio da Grrr.ia' creou . n belleza. e que, desde seus. pr'i-· 
moiros passos. a ra:r.ão humana attingiu os mais allos pincaros do 
pensamento . :F'oi em forno d~r bacia· mediterranea, que Rom~ . 
ergueú \~ét1 · irrip01•io e fundou' a paz romaria toma.rido ·pOT 
ba&e: · ~ ord erri '' e · o· d frei to; Foi· d&hi · que Chr~sto· la·~ 
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sQ'br~ o mundo estas sementes e'terrias do dever, do respeito 
e da piedade, que desde então governam a. evolução das as"'." 
piracôes humanas. . · · · · . . · · 

A religião e a arte, nossas concepc}ões do bello, do verda.- . · 
àeiro e do bem, tudo nos vem dali. . E é por islo que a'Caba.
nlQS de bater-nos nós outros · herdeiros d.ü·ectos de Roma e · · 

. da Grecia.; _ quer d:izer francez.es; , i~líano.s, portuguezes, gre- · . 
. -gos de hoJe, eslavos e romenos, .filhos mtellectuaes do Im-

.. a;lierio de. Bysanc10, foglezes, povo 4e navegadores e, portanto.- . 
·povo .mundial, japone~es vindos a nós · <ios oonfin~ do ex- · 
tremo oriente . e de . uma civilizacão millena.ria. bem como ·as 
livres democracias da Amei'ica entre as quaes -o · Brasil brilha 
em .primeira plana. E· foi tudo isso · que, h ontem sob . o com'-: 
n:i.ando .do marec;hal Foch, como · no tempo <ias · legiões roma.., 
nas, · venceu · ·no. Rheno. · · · · . · 

Eis {). que const~tue o nosso ideal ·coinmum, e que> entre · :' 
. u6s, f6rma a. melhor ·garantia de uma. . collaboração f.ecunda. 

em ·que empregaremos, fique eonvencido, Sr . Presidente. o 
melhor dos nossos esforços -e: todo o' nosso coração~> 

A este discurso respondeu em uma formosa e. patriotiea 
oracão. o Sr .. Presidente ·da Republic<i, . que concitoü a· o1'fi-.. 
cialidade a ·. tirar topo . o proveito . dos ·. mestres da arte da .· .. 
guerra, "em ião boa hora chama.dos 1para. instruir .o eocercito·. 

. · · .. · Por occasião da inaugu~açã:o da Escola de Aper.feicoa
. mento ainda. fez, _'e~ .Sr. gener~l . Ga:nrelin o S!'!guintc discurso: . 
· ... . · · «Sr~ Mini:str6:-sr. marechal; .senhore.s · - Iriausurando o · 
curso de estado-maior e o de .re:vi são, .dissé "ba dias que, for-.. 
marido offici.àes d.e .Estado-Maior, pensavamos alli constituir : 
·um centro, <ie ·estti<ios milita-res superior es .. Na . Escola de 
Aperféiçoamento nossas. ambicões são · mais . modestas; mas 
ficae persuadidos de .. não · menor titiiidade, porque, .em cam
panha, sómente o alto c.ommando e alguns offfoiaes dos gra.n.- · 

.. âes estados"".maiores teem verdadeira . occa.sião de pr·aticar a · ··· 
. ·«arte da guerrra> e, .mesmo . assnn, ~úo . ha· possibilidade de ... · · 
· íazél"-O todos os .. dias. A. sorte commum e particularme~te a 
dos oi'!!ciaes de tro.pia., até coronel inclusive, resume-se: · ..... , 
·.. No : coznmando, isto é; no conhecimento · do homem, na . 
autoridad~ que se imp.õe, na ascendencia. necessa:ria ,sobre ·a ·· 
colleotividade, sem o· que não ha nem disciplina nem victoria. · 

No conhecimen~o profundo .· da tirof issã.o. 
. Or~, senhores, si .~. carte <ia guet'rtu. . com ns m.ui raroy 
p1·incip1os que. a. regem permanece~ SJ.?Us1v:eltne}lte · irrunut~- . 

: vel, em suas 'linhas S'eraes, .a <prof1ssao», ' isto ~. o conheait- . 
· mento dos <processos. de combate> t ra11sfor=nit!J..;s0 . profunda.

mente com o aip.erf e1çoamento das armas • . o estou conven":'. 
·. cido de· que. com .os progressos co~~tan~e.s da scien:~ia, do

. · minio em que mn.rchainos a passos a·e gigante, co~tinuará .a 
.se modificar l'apidamente. __ .. . 
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_ -E, si permitLis dizer-vos miriha opi11íão .sinc{)ra, ouv.i"".a: 
o povo que. no momento ootual, descurar o desenvolvimento 
de suas sciencias e in<lustrias de ~erra arriscar-sc-ha· -.em 

' eurto -prazo,_ a encoritra1·-se . ·um dia. matcria~men.t~ désa.r-
-:n.iado,- como uma t.ribu primitiva em face de ·civilizados -si 

_ · em . sua rota·- surgir uma grande nação aiprparelhada á. 1no- _ 
derna. iCertamcntc, sementes fecnn<las estão - lanca.das· _ no 
m..un<lo: .as -.idéas do .coni'raternização universal terão tPleno 
Cl,'lrso. Mas guem de nós mMl seguro de que são haverá novos 

· :sobresaltos, de que ·um dia, 'em. um momento- de delírio ou 
.- de orgulho, um povo; julgando ter 11as ·mãos o i:i'strumenio 'de 

,,uina. facil victoria; nüo. será tentado .a utilizal-"o ?· ' _ _ · 
. _ ·- srinifores,- dous graridos facfos parecem...,me -.resaUai· deste 
icycIO · de . bát.a:lhns que acabamos <lc. viver · inteusaniente.:-

-- Os incios dú . gÚerra tornara~:t~St~ cada. vcz- maiS c'omple.:. 
_-xos· e mais seientificos. Hoje, o chefe digno <leste nome não 
. é sV-mcnte o .~fficial valoroso que ·arranca do seu sabre. oom

:man-Q.a 4 i'L·e::i1te'qe ~ma U!.lida.d.e e tLo p1'.imeiro .a prdcipjtar~s{:l° 
sob a· acçà-o'" d.a metralha. Qualquer qUe se,1~. sua .hforarchia., 
é sempre um-«.Cer~~o em tra.b.alho'.f>; no .meio do's .r,el'igos <ios -
~ampos .-de batalha; sua. tarefa :tornou~se., ·dia a ·dia, mais -Oif
:ticil o· olle precisa' de uma preparacão tcchnica mais· com-
:pleta. · . - - -· ·. ; · - - - ·~· ' . · 

- - ·- Para serv1r-nos desses engenhos aperfeicoados: ·ehcon
_'tramos Ô-soldado necessario: o livre ci'dadãode nossas grárides ' 

.· democr'acias, operar~os; habituados a manejar. machinas' deli-
' (~adas, · ~am:Ponezcs. semi-proprie,ta.rios, ·todos ·. oonscientcs' qo 
dever nacfona.t e com a -intelli~cncia· j:i esclarecida pela in:.. 

· --strucção gei·al- : ohrigator1a> A nação· ·mo.!fernâ' fórnooeu-~1cis 
os .. contra-mestres deste exercito, · cufo engenheiro foi,' na 
l'ealidade, :O offfoial de .:profissão: O~fiC.i'l.tl SUbalfo_rno: e .. sar:: · 

. sente>. -- - · · . · · : _ , · · · : · .'. . · ( . ' ·· .· - · 
Foi da ua~.ão leva.ntada. ·contra 0·•-invasor· q·U'e tirámos 

todos .os .quadros inferiOres necessa.r\~os_. · · -·· : _·· . . · -- - i . · 

Lembrae-vos ·de· que tio fim.-dá' campanb~ ·naô havia ,. i;im·. 
:t:1·ançà; . na fH€ira, um offi~ial sa~ido de· no~sas· ,.escola.s· .~i: 
!d.ares de'_ antes; da guerra_ que II.ªº d.::s~mpenhas~e _funev9es , 
<1e--0ommandante. de :batalhao, .ou, no mm1mo,,.de aJudante, ou 
:c1u<~ não fosse official de '.Esía'do ·Maior;} ·_· . . . 

.· Com mais forte raxão, assim acon,tecin. nos e:x:erc.i.tos. hn-
1irovizados ela Inglaterra ·e dos Estadcs'._Unidos. ·- .. · . · _. . 

. A victoria· da cadsa· sagmdo. quc\ defendemos,' ve,jo-Ihe M 
rn.izes profündàs·: _ .... · 

- No .sentimento naciúnal, t.ão inLimamenCe -urr.aigaao_ 
ita alma popular. · 

..:_ No genio dos chefes. procedentes1 nas horas g·rnves, 
do~ quadros militares e politicos <lo_.paiz·;. , · - . . 

:..- Em. nossa .ro.p~dn a.dapta"ão, /fructl?. 'dew nossa . edu~ 
caçaG moderna, não· ,s9mente á ,procUl'.a e . iu~1~1~aoao <ioa n~v<*I · 

' ' 1 • ~ '-

\ 
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... ~ngenhos, mas aos. methodos pelos quaes se eommanda. actual-
men.te o soldado. . . . · . · . · · · ·· · · . .· 

Uma· n~ú;ão quo quer ser graride na biataria. o .de.scortínar 
alé~ dos gosos e .<lo bem~estar, deve cultivar; o st:intimento 
nar;nonal, º' aperfeiçoamento do . escol da. popula(lâO · e a in-

. ~kueção da mesma~ · · · · ,· · · . 
. · . Nunca soldado . algum se bateu melhor, acreditse, do que 
o .nosso poilu de hontem (e qua:ndl) digo poilu, :diria· ta.mbem 
tommy· e sarnmy). Jámais exercito ·de ·profissão produziu es~ 
forço semelhante em. coragem~ · vQntade e perseverança. Nin--. · 
guem .poderia suspei.ta.r, antes · <i-0- ..os ·have·r conhecido, os 

· l~orrores e a. miseria em que lhe !oi preciso viver durant<l 
. ·,annos . .Mas, si se batcu .. tão bem e sí tão bem soute morre!.".-
. é porque ·sabia pór que se batia e .por que morria. ·Porque, 
. cm . essencia, bater-se bem é saber morrer: quero. dizer~ 
saber morrer ·utHmento. · · . . , . · · · .. : ·. · . · · \ 
· . Tamberi:l, como -nós · outros, os chefes dispensara.ai..;lbe · 
coDifian~a . . Certaánent.e: manl~~m°Os uma {dioof.plina · -infie .. . ·· · 
x~vel :. :porque o respeito á lei é . a condição. mesma da demo-' 
cracià; Mas dirigimo-nós ao .seu coração e á suá.: intelligencia. 
R-b~m avisacjos andá.mos, porque clle soube resistir nas horas ' 

. dif!iceis e . nos revezes .passageiros; ·emquanto que a armadtira · . 
do Excréito allemão 'estaloµ de.sdc o momento· em gue se des-:- . · . 

. ·rnn~ce:u · a esperanoa. da · Victoria e · dos despojos. · .. Senhoi;es,· . . 
· é. n~ .adversidade que se julgam . os homens,: os :povos · e os. " 
.· exercito.a-; mas . é . pela adversidade, pelas difficuldades ven-
. ci~as que o. homei:n engrandece; supporta.1-a e veimel-as,-· eis · 
.. no que se devem treinar .os indivíduos e a conectividade . · 

: · . - Não quero abusar dos vossos instantes.. · 
. · Cabe. aós . .:ossos i~structoras illusb:-ar .. ~ste díseurso e · 

inostrar~vos . .. como . diff erem profundamente do . que et'am 
· em · t .91-4·: ; . · · · · · 

·. ·' -.· .A.· infantaria de . hoje, · com granadas e metralhadÔl'as · 
numerpsas, . :fuzis""'.m.etralhadoras, engenhos -do acompanhamen- · 
to, carros de assalto;. o em ligação constante · com sua ·aru .. · 
lharia. de .acompilnhamenfo e ·de apoio; · ·. . . · " 

- A poderosa artilharia. moderna, sempre ctiidadosamen .. · 
te dissimulada, com cis grandes alcances dos .seus canh'lJes, de · 
seus projectis. que distribuem á. vontade explosivos, balas, , 
estilhaços,· gazes ou Tumaca, e com a corn[>le:tidnde mesmo. de. 
seus .processos; .' · . · · . · . . · · 
· · A oa"alla'ria . . com as · nrmas -cie tiro· rapido, eanhõ.es , o 

·apoios. · . · . . ' · . . · . . · · 
·. . E como se · modificou a. pbysionomia. · do campo . de bata .... 

lha, sobre o quo voam a\•ióes; .. ás vezes, deserto o .silencioso, 
com o crepitar agudo das metralhacloras dé momento· a mo-

. mcnto1 depois, bruseamente, com· o ribombar poderoso. 9a ar- . 
tilbar1a que estronda qual furacão: onde um muodo inteiro 

· trabalba surda.mente. sob a direccã.o do genio, cavando triu.; 
r.hefrn:s, ubt'índo estruda~ e multiplfoando passagene .. · · 
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Como o ehefe de hoje,· abrigado ·em ~lgumas dobras do -
terreno cem o telephonio, a telegraphia sem fio e· a optica, 

· attentando nos foguetes multicolores .· e multiformes que sul.,. 
cam o horiionte e, ás· vezes, com a mascara: no rostot pouco se 

. parece com o· dos quadros celebres, caracolando em .e;eu corsel 
amigo e mostrando a :suas tropas, de--mão estendida, o inimigo 
que avança. · .. · , · . . 

. - Quanto a mim, agr'adecéndo effusivamente .. a todos os que 
vieram hoje 'honr~r-nos com a sua presenca, contentar-.me-hel, 
para terminar c.om e definir,. êm poucas palavrnsl o ·nossó pro- ' 

J. gramma: Nó(kv()s trazemo~ a experfoncia de ·mais de ·quatro 
anuos de guerra, isto é, ·:.a expo~icão dás d~fficuldades que · en
~ntramos e os inetbodos e ·processos 1 por que. as· vencemos, 
bém persuadidos de. que vosso grande Brasil saber.ã, como· a 
· riossa · bella . Franca, ·enfrentar os rudeS' problemas que suscita, 
em nossos . ~ias e sob todas as f6i-mas, a: luctà pela vidll; qu~ é 

. a lei mesma: da propria exist.eneia~> ·· · , . . • _\ 
·A este.discurso respondeu em-:ponderadà e patriottca. allo- · 

oucão o' Sr .. Ministro da Guerra. · · · · '· .. ·. . · · ·· • 
· Traduzem ambos estes· discursos, um ·bello programma. dé 

acção da Missão Franceza. Elia já tem feito bastante. · 
· ·• A-abertura da Escola de Veteril)aria está..m;n pouco atra:
zada. per qu·estões de or~ni2:ação~ mas · essa , organiza<;ão está 
sendo. provida, de . modo 'qúe · seja ella 'installada em breve· 

1 tempo • ·. · > . · " , · ' .. : . · . : • ·· · . . . · : 
·.Para 'abertura e funcefonàmento da Escola de. Intenden

ofa é necessario crear um .cor'po··de intendentes SeJnelhante ao 
qm:i,e:dste nos principaes ·exercitos do· mundo e formal' cr pes;.. . 
soai docel1t'e >Estas questões estão actualni.ente· em estudos e 
a inauguração. da.escola de intendencia deve ser feita em 1921. 

·· . Sem. insistir no papef:das· escolas c;f.e. aviação, veterinari& 
e · intendencia, que resalta. da pt'opria ·denominação, diremos 
alguma cousa sobre o obj~ctivo ·das ·escolas de estado-maior, 
cursos de revisão·é' de aperfeiçoamento. i . · · / ·. . · . · 

. N.~stas ultimas escolas o ens~no ·é . ministrado· pela Missão 
F~a~ceza,, de accõrdo com .os··programm?s,.já approv~dqs pelo 
Ministro· da Guerra, com ca:raeter essenc1almente, pratico e ba-.' 
seado sobretudo na resolução de ossos concretos/na carta e n-0 
terrenQ. Esse · ensino é c.omp!etado por uma · instrucção de 
ordem geral que tem por fim, não rever as matarias e!ltudadas 
pelos offfoiaes nas -escolas anteriores,· mas da.1'-lhes conbect
ment.o das grandes ·questões nàcionaes e mundiaes• actualmente~ .. 
na ordem do dia. E' uma êJas eonsequencias indiseutiveis das 
guerrae recentes n importaneia primo'l'dinl . destas questões 
para um corpo de of'ficiaes.: e todas as· instrucoõas mtniste.
rines de nctualidade' .. em França não oessam de insistir parti..:. 
cularm~nte neste ponto. . . . ... 

A Es~cla' de Apedeicoamento~ .que recebe tenentes .. anti.,. 
. gos e capitães dns differentes armas, destina-se: · · . . 

f º, a completar a instru.cQão. techniea destes offfoines, de 
_maneira ·que possam desem:penhar, ~elo µie~hor ~ nas condl.;. 
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. . . ·6~8 da gtJerra moderna, as funct;ões de oommaudo de \\eciuénu 
. unidades, companhias, esquadrões e baterias: · ·· : · · 

. . . ~º. a preparaI-os para · os posto~ superiores, até ~· de 
. eommandante · de regimento inclusive. · . 
· ' Para · ~ste fim, . a par de uma. instruccão teobnica especial· 
·de cada arma; .x:ninistra-se-lhes uma taetica de todas, ·aetuando · 
em . cooperação na batalha; e, ao mesmo tempo, uma· :instrticcAo 
geral qUe . os colloca ao corrente dos grandes proble~as que as · 
guel;'.ras modernas fazem. ~urgir,_ · , · 

. . ~ Escola de Estado-Maior tém por fins: . 
. . í~. formar o quadro de ' officiaes de estado-maior. deSti- -

· nado a constituir os estados maiores do tempo de paz e d~ 
guerra do· Exercito brasil eiro; · · · 

2º, creàr um nucleo de officiaes de horizonie amplo e 
cultura· geral desenvolvida, fonte de recl,'~tamento do · alto 

- "ºminando futuro . . ·_ 
. 0 CÚI'SO de reVil)ãO prOpÕe~se. :. 

1 "; a·. diff1l:Ildfr nos quadros· superiores do - Exe~ito o!I 
progressos · e o desenvolvimento da guerra moderna; . ·~ · . 

· · 2", · ~ preparar para. ·as mais delicadas funccúes · de alto . 
. eommando, · com mandantes · de di.visã9, de exercito e · de gTUpos -
de exerci tos. . .· · . . . . . · 

. A. necessidade . de Uffif . preparação. muito e~ecial ·para ~S 
. elevadas funccões do commando tornou-se perfeitamente . cv1,.. . 
dente o· decreto ·n . 13. 45:1, de~ de janefro de 1919,· i)rescre
vendo. que, a par.tir .de 19W, Q·cursa· de Estado.·Maior é indis-

. pe.nsavel · p;:i,ra ·a promo.cã<! .. ao ,posto . de general d~ brigada., · 
· . Aol'I· of1Jciae.s :da :Escola de . Aperfeicoament.os e do Curso 
de Revisão. · destinados a forma.r o alto .comniando futuro ou 
ós: respectivos auxiliares convém dar . , uma instrucçã.ó CQm- · 
plef.a; . c'omprehendendo, não só a · taotica de todas . as armas. 

· inclusive· · aviacão e ·organização do. ·serviço 'de·. Estado Mai.or. · 
propriamente dito, mas ainda. P.strate~ia, noc!Ses de . economia 

. politica e éonhecini~n.tos gei;aes (polit'tca, finanças. ·industria', . 
transportes, etc .. ·), .cu;1a. necess.idade a ultima.. guerra mosf,fouo ·. 

· · ' . O :<,oroamento da in.~f.ruccão. · . nos · diversos estabel~ci
ment9s de ensino, será obtido pela partioiP.acão n~~ . manobras 
. de qy.adro~ e com 1.ropa~. que tomarão importancia 'e extensão' 
crescel)te de ànno para nnno. conforme os progressos realiza
:dos na instruccão e no armamento. ~de maneira que conduza M 

-· díff~rentes m:;calõns .do comrnando e. dos estados ·. maiores á 
pràtica dos . P.nsinamentos . da Pscola, em . meio das . · difficu1.:. · 
dad~R resultantes do terreno. da .situação, da .. intervenção dr. 
inimigo; · etc . · · · . . . . · · · . · · . · 

.·· .. A doutrina. de guerra. para que dê "e!!ioientes -resultados.. ~ 
deve· ser_ codificada em reg"Ulamenl.os, para que subsista t! 

attinja as differentes camadas do ExereitQ e tenha applica:-- . 
ção . ~ifo~me , · · · 
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.. . AN'NAES ' DA CAMARA 

• . E~si\. .yOdific~ç.ão só p6dn. ser.J e.ita pela_. intima. coll;i~o~~~ :· 
çao da· missão francezu, ·com o l!'istado .Maior. do Exerc1.tô;: a 
primeiro, ·trazendo <:Cim Uma. doutrina . de guerra provada, i 
.Cxperie11cia da . guerrà e .o conhecimento dos processos. de 

.. · com~a,_!,e mode.rn~~e o· segundo 1cva.ndo . e~ · conSidoração a. ' 
·. tra.d1c;ao~ rs _eond1çoes · lo~a~s. o ter1•eno, o ?broa, ª . Pf>I>lll<J,1Jã()~ . 

. et.c. . , . . . . .. . . . .. .. 
' Sob essas ba5es foi que ·o trabalho . teve sua 'orB'aniza.i;ão;.;. 

· · : A ~ssáo; faz .propostas, que são subinettidas a 'commie..:. . 
sõ.es mi1!,as . de . offic'iaes brasileiros e. francezes, encarregados . 
de verifi~ar, em- · commum, as possibilidades de apPlíCMão e· 
completar-lhe o acabame'nto para .o Exercito brasileiro . . 
· . · Dentro destes moldes, . ,já foram organizados ou.' se : acham . 

· PIIi .est11dos o~ ·regulamentos seguintes: : . .. . · · · .. .. . . . . . 
· :· .· . Regulamento para a .. cônductà ' das grandes unidades, que 
" eonslitufrá, vorcfaéieirameatc n dóutrina ·::de gUerra: do · Exer'."" . 

. c.ito brasileil'o, e ser,viri de base. i;>àra· :o. estab~leci.mento ·de .. 
· outros .regulamentos. está ~eompl~tamente terminado, depende 

·. de .9llnceão do Sr. Presidente ·da 'Republica,1 e do . Sr. Ministro · . 
. · d~-. rl'f!erra . Terá ·esse .regulamento · caracter confiden.oial, até! . 
· nova oi:dem .. . . . . .. · ·. . . . . .· .. · · 
~ · · ... ll_egulamerifo do · serv.foo .de · campanha .. ,:-. Quanfo·· 'a . este; 
far-se-hà um simples retoque · no existente. A:s bases :da revi
são estão estabelecidas -mas nãc:i lhe será: dada· :fórm.a defini ... · · 
tíva;- -porque,· e.stá. ' intimamente ':ligada· á. .. revisão ' de '., l1erta~ 
q.uéstõ(ls ele .organi:z;açã.o :de .Serv:~os ~ .: das ·. :Viatu].'as . . ·· . · .:.: · . 
· ·. . .rnstrucção ·para o serviço· :de Estado · Maio1\ em campanha 
:..._ .. · Este r~gulamento ·destina-se a. có.dif.icar" tudó- quarito ·diz · 
respeito ao ensino .. te.chnfoo .dado na· E'seola .de.Estado. Maio1< 

: :.Vada existe ainda a· i;~sp:éito, mas brevemente. estárá feita 
. · ~s$a instrucÇão. · . · · .; 

. . • . . · .. · negtl!lame-n'to . pura. o ·::;crvico,_: dcf reetaguti,rda~. : base · ·~~- . 
me4ic;l.as : -que devem . ser toJ':lladas ·para; -.permtttft .. · ao., g1:an(fe. • 
orga~1smo que é um e~e~c1to: · ~odern:q;· .. . viver/"~over-,se.:- e .. · 
QQmbater, está quasi termmad-0. Este · regulamento· é: um ·. do& .. 

. · que ·~ais se impõe, po1' ·considerar :ak:·r.ondições l.ocaes, . ·:9 · 
. . terreno· e os me.íos .. de tra!lSporte . · · :· · : ., . · . · · · · . · · ·. . .· . · .· 

. ;R~gulamento paro. a.Umenta{)á<>" e-m oal'ripanha -. - · dest~..; 
11000 a uma. resolução deftnitiva sobre 't.nbella de racões. , ·, : 

. Regulament.o de ,gymnastica. destin[J.dO . as . . esc<;)las .. . erQ 
geral. · , . ·. . · . .1 . . . · ·• . . · 

Regulamento .·ae manobra das differentes. armas, .. mfan..; 
t.aria, e,a.vaUaria, artilharia, -engenba.ria, listações. · i.ra.tismis ... 
sõ&s, · em1>rego .. ·das ' metralhadoras e granadas e dos petrechQ.a ·. 
de i-nfa:ntaria, carro& de ·assalto, av~&.eãQ, · ~te . · ··. . '. : ~. '. . 
. Todos ,,~~es regulamentos · esülo mais ou menos t.ernu--
nados; · e .ein úas . linhas · easenciae& :prat:icados ·P~las unidade1 .. 
de tropa que trsbalham. coma esco~a <ie . aperfe1çoaIJ!ento. a~ 

· quaes .. se ac'ham ou ·vão ser progressiva.mente;· :dotadas de ma ... 
· teria.l necessario. ·A .experiencia. ·ne.sses .. corpos faz-·se de . ma• 

neiro que '-permitte ·estudar · o xnooo· de conGluir taes· .:reguJa...1 
. . . ' 
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. zrien!-os" de accôrdo . com as condições especiaes . . do .Exercito 
brasile1.ro. · Dua.s raiões terminantes · impedem ·· adopta.!-os 
~e:Sde Já em todo -0 exercito brasileiro que são -0 eft'eito da · 
mstrue~ão . comec~ada.. já este anno que seria tumultuario e 

. a falta. <le material proprio; de aC:Óórdo com as exigcncias da 
guerra actual e que o exercito ainda. não ·_possue. . . 
· . A . realização completa do programma .. ·a . elles . l'eforentos 

. n~o se póde obter. simultaneamente, mas é' feita. p·or succes~ 
s1vas étâpas, · · . · . · . . 
. . ·Assim · tem .~ontecido sempre nos periocfos de . transfor-

ma(}ão de todos :os exercitos~ . · ·. . .·· . ·" · · · · · ·· 
A . organização geral ·é difficíl . e (]emanda tempo. 

· · ·A · instruccãO de um exercito, isto é, seu preparo para 
a ·guerra· moderna ta.talmente. leva. a revêr a organiiacilo ge
rn._l, porque numerosos foram os pontos em que, ·mesmo. no 
d.ecurso da · guer~~. · os -. exerci tos . em ·. presen~a · ~ os governos 
tiveram de : mod1.f1car o estado das cousas existente, · para . 
satisfazer as necessidades resultantes do desenvolvimento das 
opera-ções oú. dtf apêrfeieoamento ·do material. Al~m disso a · 

. instrue.cão. como vimos a.nteriormente. só se __ póde desen- · 
volver dentro do quadro em que o exercito for chamado :a 

· .agir, isto é, den~ro da organi2ação do mesmo exercito. · · · 
' . · Neste particular, talvez .mais ainda qU~ no tocante a re

·gulamentos, impõe-se a intJma · collaboração do · E:~tacto ... · 
Maior com· a. missão. · ·· 

- . · . ·Para estabelecer· e$sa. uril-Oade de visf:as a missã.o . iwopõn ~
ao Estado .. Maior o que .. pensa. neceS\Sa.rio introduzir ~m .·nossa 
otganizacão militar para u.ttender ás exigencias ·da · ·g'llerra 
modern~ .. e este·· acceita ou modifica. a proposta de accõrdo . 
oom as eond~cões especiaes do nosso ·meio . · . . 

·· .· · A · base. de todo o . estudo é evidentemente o emprego do 
·. Exerôito · ~m .tempo de guerra. . . . . . . 
· . . . O primeiJ:o acto de uma ca.-npanha ê a . mobilizacão, PilS
sagem do pé\ de paz para o pé de guerrà . . : 
. · : · Partindo de uma base : indiscutível. n mobilizaoão fran
ceza de .t·9U, a· missão ·estudou ".o ·p!'oblemtt de · mobilizaçã~.· 
do El::el~eito brasileiro. ·· · - · · 

.. ·. . o' p~oblema é çomplexo, dividindo-se em tan.tos outro3 
sub-problemas, .seguintes: · · · . . · · 
· .. i 0

; orgâ.nizQ.(jão · do Exercito brasileiro em tempo de paz.· . 
·Estudar o que seria necessarfo. para. passar do pé de paz pnra 
o p!S de guerra, as modificaoões sobreyindas no _material e 
nos processos de ~ombate e as . necessidades de mstruccão .: 
Em oadn.. um destes dominio.s o Estado;..Maior cst:uda· a · me
lhor · soluoiio, frnpo1·t.ando cm pór ·problemas rel:ütvos· ·a uma 
rr!.élhor C'onsct•ipe5.o, a u1na or.ganizncã.o eft'icu.;i; de. um corP.o 
d•) officiaes <lo reserva~ e ·sn.rgentos ·enga.1ados, 01.1.1a .uecoss1-
da .. do a guer1·a rccenfo 1'07. resal.La.t. qucslõos importante~ ;de . 
.remonta, etc; Por sua. vez o MmxsLro.• r.omo ·partn· 1tdm1ms
.trat.iva, tem tnrnbem de t)SLudar to.dos os J.ll'Ohfemas . rotativos, 

., 
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· · - · 2•, orP,nização · em· .:pé . de guerra. - que deve !.&r teÚe: . 
. de: modo.- que.facilite, na. µiedida do possivel, ·a acção .do com . .;. 

. mando~- o funccionamento . dos differenw,; or~ãos e -o desen-
volvimento racíonal das operações; ·· · . · . · . 

. · 3°, passagem do pé dé paz · par~ -0 de guerra, quer dizer, . 
toobilizaç~o propriamente dita; -· c9mprubendendo chrun.ada .d<: 
reservistas, conE-tituicão. ·de . depositos, armazens, ·. r equis ição · 
<!e anim-8'.eS, etc~ . . . ' . '. . " . . . : ._ .. 

Estes· probfemas todos âcham..;~e .:em ,estúdos. actualniente, · 
mas ao mesmo tempo c;utros se apresentaram, · cuja. ·solucãei 
era ncc·essaria para proseguir no e·st.udo de conjunto. . ·. · 

~ · Âssim é que ·a: missão · .militar· fran~za, in.teir:amentP. 
·de . accOrdo ~om ·o chefe d·e Estado.-:Maiol', foi. levada a. .. propôr 
. ao Sr. Ministro · da .Guerra: · . · · 
. . i .. , .· ~ma leí · de r~q~isif;ões,:. q~e permilfa appeUar: no -- · 

momento. de mobilizacão, para todas as fontes'. do paiz; . 
· · 2 11, a .orga,nização de um servicQ de intenden,cia, tal e qual 

existe . nos exeroítos europeus, para satisfazér as. t-e.spectivai.; 
nec~ssidades; _ . :. ~· " . - , · · . . . . . · . ... -_· .. 

· ~. · a reorganizaciio do · Estado'.':'?.{aio·: do · E.."ltercjtQ, · de ma..;.. · 
:jleir~qu·~ -facilite . O . fU!1-CCiOnam.~mt~· :d1i~ _dífferentes or gâ()S , 

· , . _ · _ · Além disso terá '"de. estudar, de' ino.do q'Íle ministre a'o 
.. Estado-Maior as· bases---de: uma ·realiznGãO racional e moderna, · 
·· as .questões de· linhas· de transp:Orte, pet·mHtindo 'o afflux:o ra~ . 

- . pido. de tropas .. para· a . ·zona ameaçada • . quer em . ·cobert ura, -
.. quer em. concentr~ção, ~ ~e!o de 'fa~el...:as yiver,' ~ !sto,::-é, .. apro- . 
· veitamento . local, · const2tu1ca() .. de armazens, etc., emf.un -:>$ 
, grandes problemas :de ·. reaba~tecimento dos-.exerci tos; em vi-
veres, .matedal, e o ·dd paiz.· :· . . . . . . . ' 

. SemellÍarite· àominió é· muito· vastO>·A missãod"raneeza .. 
n~stS. ordem de idéa!!,- :esfoiçá.r-se.,;ha 'por demon~tra.r . Ollà. . não 
-pror.ura. immiseu'ir-se no.:. Junccíoriamento. jnUmo .· do ..Exeroíto· 

· brasileii:o, mas · t em -simple'Smenté de tor·necer ··ao .seu Es...; · 
tado;..Ma-io1· e á .sua administra.cão os elementos mQdernoe do.~ , 
l)roblemas que a elle só competem. o 1mcsr~o·· .P- a res.poQsabi
lidade de .resolvei•. · Notadamente, os membros da. , m~ssão · es:... 
me-rar.:.se-'hão por mostrar, :em todas' n.·, cireumstancias que 

. não deseJam penetrar ·na esphera . das .Questões estrictament~·::r' 
nacionaea e secretas do Exercito · braaileiro, tanto no tempo · · 
<Je paz comó rio· de guerra, com eepeoiaUdade a que se refere 
ao plano de operações. . · · . 
_ Tudo isto que deixamos dito, Jd. tem sido tentado .' no 
nosso Ex~rcito; com os · recursos de ocoiisião, sem. porêm, ser. 
conseguido, porque os obioes teem sido. de 'tal ordem que tm-
possiv·e1 P.ra. removel-os. · · . · , · 

Não houve nunoa um . plano de conjunto .. Providencias 
esparsas eram t.omada~ por este . ou aquelle governo. cada 

· qual ag'indô do modo que entendia e d9 · accõrdo com a torça .· 
que: Unha . · · ' ' · · · · · 
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Ministros se succediam cada um. desfazendo a obra ~9 seu 
anteçessor, sem attender que a continuidade seria muito mais 
prof1cua e que, melhorando apenas a .obr!'i. sem derruil-a po
dPr-se-hia. cnegat- a muito melhol" resultado.· · 

A administração se immíscuia. a teéio o momento em 
. problemas de technica que cabia ao Estado-Maior resolver e 

ag propostas deste eram suhstituidas qnasi por completo nos 
sabinetes minj "'teriaes. • 
· . · Os regulamentos rigorosamente techDicos eram na maio
ria· das 'vezes baixado!! sem que fosse ouvido o or~ão compe-. 
~n~.· . . 

· Bnsta. dizer que hn · muitos- anrios as congregacões. do.s 
estabelecimentos . de ensino só vinham a· saber dos regula .. · 
mantos _para os respecti'\ros estabelecimentos pela publicacão 
offici8:1, como toda a gente. •· . . · 

.. : Agora entramos e:m éra nova. O Estado-Maior, . de. htt 
alguns. ao.nos, ·vinha indubitavelmente ganhando fóros de 
orientador- do' Exercito, mas muito pdrturbac!ó · em seu fun-

/ cciQnamento. · . . · 
A missão·i-franceza vem resolver de.firiitivamente a situa

. cão, e o Ministro civil na pasta da G11erra, pelas razões que 
são · obvias garantir o surto e a Mnlinuidade de uma obi:a 
planejada ·fie. conjunta e em conjull:lQ. executada. · . 

O qµatriennfo actual se,rá. fecundo err. · rei;ultad.os para o 
Exercito.·· ·· ·. . · · 

O Governo toma a sério o. defe!i~ nacional e a eu~. o 
Sr. Presidente da Republica dedica especial carinho. O Sr.· 
Ministro ca Guerra é ·um homem de vontade firme e de uma 
extraordinaria capacidade de trabalho, e como administrador 
competente; experiente e· qe uma . intelligencia pouco 
commum. . . . · 

O EStado Maior está trabalhando, sob· a direcção de um 
dos nossos mais distinctos e · competentes generaes, de crite-
rio e de intP.nções puras e sem ·ambições. ·· " 

· · A· missão franceza. da qual .é chefe o general Gamelin. 
uina ,...competencia provada, um technico valioso, homem de 
fino trato e do. uma .habilidade rara. Sabe ensinar, sabe exi
gir e sabe se fazer estimar. Essa missão· garante a continui
dade da obrn e é o cent.ro de convergencia do trabalho ·te-
chnico. . .. _, . . 

Cóm tues clemen.l.os pód~-se assegurar que o nosso pe.;. 
queno Exercito será. dentro de quatro annos talvez, uma 
forca J:eSpeítada pelo seu preparo e pela sun ef.fir.iencia. . 

O Ministro da Guerra está providenciando com toda a 
~ soguranca e sem esmorecimento para a. construccão de· qunr

teis, probfomn import::mtissimo e até agora apenas resolvid.O · 
·em parte. . . . . .... 

·Para . isso já o Govemo a.briu um e.redito de ~o. óOO 
contos. · 
· . . Outro prohl~ma importante é o r~ferente a .materiti:l de 
f!,'Uerra; para CUJa solução' tem os var1os governos anteriores 
feito ten~ativas s~m resultado, salvo n~s duas ultimas· admi'-
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. . . . 1. . . . . . 
nistrnQÕes, em i:1ue algum ·material foi adquirido. sohrei,udo 

·para fabd~as e ::iviac,üo; Sem · material ·e inum ·o est'órc<l · d~ 
1ilt~trufr. · · · .. · · .' · · · · · ~ 

· A rccentti güerJ'a . europé'1 for. resalta't' a· necessidade do 
mafnriar~s novos. · , · · 
. A m,issão france.za :. tem h'at_ado ,.tamben] do ""!lssumpto. 
hnseançto-sc J)01' um lado na ~xper1eoo1a da guerra e por ou
f:ro nos resul_tados de 'uni r~co~hcciment.o f~ito "JlÓ terreno 
pelo gen~ral Gameli.n; · · · · "', '. · · . : . · - ·. · 

, 1ndíca essa· missao · as ca.raeterfatícas dos difíetcntes · .ma~ 
foriaes qu.c ·o Exercito empregada· em caso de guer ra.. 
. · Quanto aos· dados Iocaes e .<iisposicõcs nrcamonta1'ias, a 

missão absolutamente. ·não se . .tem· envoh'idó, ~endo i~so oogí~ 
t ~do apena,s peln àdmJnistração. · · · · .: . -- · · 1. :. 

D~ u1i1 1n<1do ·geral · ~(guerra · trou~·; quanto })'. mat~rial ~ 
1 ", 'uin aperf~içoameÚLo . notavel .·no material·. de arLilha~ . 

iiio., ·pois os nossos cauhôoes atir~m a ü kms,;, t.i 'o$ d'e ~am..,. 
""· panba france<1a 1.1 : kms. , sendo · a diffct·üuça. de akançe d() 

T\:~.upp ._ 105 .. P. do frariciez 155-"ha. rnçsma pr9por~ão, além da .. 
. · formidavcl . supei'ioridadc :em iiotenc.fa <lo~ : .project.is. · · · ·· · 

: · · 2º .. . um;l. trnusJormncãp .· r::i.dfoal .·no a:r;mamenfo d~,. infau
luria, havcmdo nos e:xercitos modernos. mais. oti menos 1.6 ,fü.-. 
:ds- metralhadora:.:; ·Oor 1~oinpm1hia, quando no nosso 'Lemos 
~üguns pa.1·a iodo o · Exercito . e· isso mesmo . dH mcxi'elo muito 
.:mtigo . · ós' exercitas' novos possUem unidàdes de metralhad()
l'as .·na ·pro.porção de · uma companhia para· t.res de infanta.Í'i~ 

· .-'ao. passo que . o nosso só ·dispõe de uma. <~omoanhfa . d~· metra~ 
lha.doras pot· hrigada -de infàntarl'a .. ·. . . 

· , . · 3'i ... nm desenvolvimento· co;n$idcravól no i::•~ndr~n · dé. liga-. 
•;.ôfs <.·· sc,1Ji:.. pro(!essris; •· . . · · . · , ·· 
. . ' ~Í" ; a necessidade .. do dotac;,~es de. nrnnicão; ' . . . ' 

5"; n. n.dopoii9 de meios novos ·como os .cari•o:; de assalto; . 
()' ', êl: p r imordial importancia .. do SP.rViCO de aviação, ·. 

. O . PfOgramma gei;ai . acon~elhado pela nlissão :é. Ó se~ 
µ u mLe : . . · . . . . . 

l\faforinl. de· ~ú:tilhari;i; ._:,;;_.' Dev~~nos · t~u~ <nrtilharia ele c1u.m~ 
· · p:mha., . possuírulo om · h"l'au . m::ixim~i; as duas qualidades pri-· 

n:.ordiaói:; alcanc:C ' o· .1)otericia: at'tHha:r·fa·· p·esada, Mrta e longa; 
purn Jestruicão, f:Ontra llat.c~z.iUS, C ilC.<:·áO 1onginquas: artilha..; 
ria dl." montanha. d~ · gL'ande. alcance, snccpf.ivnl 1fo ac.i.ornpa...; 
n~rn1· a infanf,arü\. ~m- todos os t.f!l'ronos . · · . .. .· · · ·· •·· · 

Pct. 1·ecl10~ c1c · infantaria - ·- Devomos . t1Jr mefralhadoras 
!oves l.\ lWSnílas. o· f.tizis-motriilha·dot·as. St'anadas : dn mão ·e 
t.:r'anada.s '_1fo :fmds para o ·combate · approxima<lo: . pcti·echos 
H~pP.c.iil~~ de acompanlrnmrmto de .. infn.ntari::.t (genm••) canhão. 
d1~ 3'i · ":\. n1Mteiro $t.okes). cuja · importa.ncia ' capil.al a phase· 
<lt' BU~l'Pa à~~ movimentn, 'innugt1rada uri'l · 19:1:8, fez i•esnlta['..1 

Garros de. nsso.lto ~ Estes conh~oidos-" taftks §ão. de muito · 
valo:r . e . cupilzes de quebrar os obsta.culos · · ua puogi•essão d~ · 
·infanforia . e. de . acompunhal-~ cm todos ·OS tei:-.renos. . "" .. · 
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. . Matel'ia~ dn lic;uçií.9 - De:vemos t.ambem possuil-o. como 
. . opt100,_ de s1gnnefci luminosos, telepbonico, de tele.,graphia sem 

fio, .~eJ~ sobro o s6lo, seja em . ..Jigação com a aviação; de te~ 
legTaph1a pelo . s61o. · . 
. ?!fa.teri::J.l de imgenharia - .Precisamos de ferramenta, 
ª!'3,me · farpado, .. e matedacs diversos de org-anizucão d~fen...; 
s1va. . · . · . . · 
.. · · Materfal -de aviacão . - Necessit:nnos de . aviões' ele caoa, 
ôe bomb~t·defo,. de reconhecimento e observação. . . , ·~ . 

Precisamos ta.mbc:m de apparelhagem . industri:i.l ncces .. 
:saria: para ·assegurar. ·.na .medida do . possivel1 as fabricações 
precisas em ,tempo . de paz •. e, sobretudo~ em tempo de guerra, 
app~llando para toda . a . pnrte para a~ forças productoras . dt'I. 
Naçao. . · . . . . - . · · . 
. · 0 '.armamento· e. ::i ·apparelhagem não devem ser .consti
t.nid.os ·_de amostra~\ mas. sim constituir üm · systhema homo-

. gel}eo, completo .. facilitando, f}m temp9 _de guorra, ns repàra
ções, substi.tui<}Õe~, . e .as const.rucções· ·ou acquisioões <:omple-
mentar.es. . - · 

· ·. o· armari.1ento e a apparelhagem mencionados df,lvem ter . 
· pot·· base ::is ncces~:idades da it1strucoão em fompo de .pa7. e Q 
·. aprestainerito, em· t.cinpo de guerra, do forç:as q1.ic :l!3segurcm 
. ao Exercito uma superioridaclc incon.testav.eJ. . · · . . 

. Em todos . esses assumptos de organizacão. n. missão fran- . 
. cc;,,a conse$:.·uiu .l<í e, poderá .no futuro ·prestar seryjcos pro-

. ciosos ao Exercito br~sileiro, no s.entido d!1 sua ·remodelação. 
.. Agindo de conjuncto. o Ministro da ·Guerra, o crofe. do 

Estado :l\faior .e a missão franceza; em barmonfa de vistas, com 
o alto objectivo de d~tar o. Brasil d13 tJm apprelbo de defesa 
naciona_l effic.iente .. tudo será conseguido; prudente, mas se-
guramente. . . . . . . . 

o Exeroit.o ,5 a N.ação armada e nada mais. 
Deve, · pois, t'eflectir os sentimêntos da Nacão e ser- oá-

. carado ·pelos: · dirigente·s · r,omo ·uma· Yerdadeirn escola; indis..:. · 
pensavel no ar.tua! momento historico em que nos 6 possí
vel afastar a hypot.hese àc uma guerra, que não. queremos . 
. mas que não nos 6 põ"ssivcl nem nos .é dado evitar; taes sejam 
a 1=1 r.ireumstancia~ c>-m que nos achemos · collocados nas rela-

: çõés interriacionaes. · · -· · · . . · . · . 
··Foi ·.assim pensando . Ql.19 o Sr. P~esidente da Republica 

.collocon cntrtJ os problemas mais urgentes de snu governo . ~ 
remodelação das no~~sas forc;as nrmadas, .dizond.o em sua men
~agmn, qttanto a.o Exercito que tudo ·quanto possa concorrer · 

. para a cft'icíencia do nosso valor militnr .tem. sido :objecto dn 
estudos. serios e rcsolucões que parecem . ac.er.tadas. . 

· Juntando a Iriai~· decisiva accã<> ás p~lavras. o Governo .. 
ocmonstroil a: sinceridade de sua nfifrma.tiva, fazendo im-

. por.tailtes modificações . no oro·amento da Guerra, de modo . a 
· que se possa .affir.mnr, sem modo de erro, que. o orcn~entq vi-. 
gente é o melhor que .tei:nos tido nestes . ulbmos tempos, eµi 
relaçãQ 3: ;meios mater1aes para o · E%ero1to.~. 
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· . · Como es~ .. :a obra de remodelacão não se faz em lim exer
aicio,. o Governo ·adopto1l a fórmula de. fazer figurar. no or
camento annual uma quantia certa para ·juro e amortização 
de emprestimos ouro e papel,· afim de poder construir qnar
t~is·, · campos de instrucção, comprar . materfal ·de, guerra' in..:.. 
d1spensavel ... ·· . ·· . . . · . 

1 Quanto a regulamentos, ó ,governQ 'está habili.tad9 pelo.
Congresso, a f ti.zer sua rcmodelacão. O mais importante dei~ 
les, ·o que se. refere ao 'sorteio militar, está:· quasi coneluido. 
tendo. sido · objecto ' de detido· e ponderado · estudõ do ·Estado · 

. Maiór e do Sr. Ministro da Guerra, que ainda o · tem em mãos 
para solução ·definitiva do Governo.. · . · 

Quanto á industria . propriamente, . o Sr. Presidente da 
Republica ~·· defin,e no seguinte to_pica de sua mensagem~ ' 

.·. . : .:«A defesa , de'"Um,á iiacão~. em · caso ·de guerra, repo"qsa 
hoJ~ tanto no combatente qa lm~a de _frente, quanto no. ope- · 
rar10, ·que á retaguarda lhe :Corja os m~:trumentos de luta e 
lhe ·proporciona os meios de $Ubsistencia. · · . _ · 

Nã.o devemos, IJOis~ 4escurar dos· nossos ·centros ·fabris 
· · m:ilitares (a:rsenaes,: fabrica .de cartüchos e. fab~icas ·de· poJ..;. 

vora). A guerra, em que·. estivem0s á pique de sel.' envolvi..:: 
dos de modo effectivo, serviu para da~ _rebate ao nosso pa
triotismo'. J.i'izemos nesse' peripdo ql.lcanto . esteve Orn DOSõ'8.8 
·mãos .:Para aper:feicoar-no~. O .is.olamento·em· que ficámos da·. 
Europa e as facilidades. de intercambio americano, leV'aram
, nos a adqüirir unir.amente nos Estados Unidos os . elementos 
materiaes quê s& n~s afigurav-am mais urgentes. · . ·, · .. 

Comprâmos algumas machinas para fabriea()ão de mlini
cão de guerra .e procurámos enfrentar resolutainente~ ·com .os 
nossos· proprios recursos, o próbfomà 'do remuniciamento-de 
varias de} nossás·.:..bocas . de .fogo;.-eomo 1 é. faeil eoriip~~bender, 
~ão. nos ba~f?.vam mach.inas ,Para trabal~o; preeisavamo~ com . 
igµal. :urgen01a de ma teria :prima, .. sobretudo ·de. aeq e'1! qu_ai;iti-· 
.dade consideravel. .Gracas · á formação de uma.· uzma nae1onal, · 
installada · som. ôs melhores · arispfofos~ · conseguimos algumas 
toneladas de: aço; mas Q0D;tro· ein ll(?UCO vimol-a desapparecer. " 

. Estamcsi por conseguinte, em .. si.tuaoão precaria. ·Si é ver~ 
.dade que nos apparelhamos· para o trabalho~ no qu~ .coneerné · 
a machinismos, e. já agora pouco nos resta . fazer para· com..:. 
pletar e aperfeiçoar as nossas offil~inas e· alcançar ess!m o que. 
reputamos a normalidade, não é meno~. o~rto que a falta de 
aço naeional rouba a esse esforço e plemtutie ,do seu resaUado 
e nos mnntém a.inda em situação·.de .completa dependeneia com " 
relacão ao exterior. ·-· _ , · · . · · · 

Urge, portanto, que todos os esforços se congreguem e eon
virja.m no sentido de ·implantar de uma vez no· Brasil a· 1n- . 

. dustria do ferro. Sem ella, nunca os nossos. arsenaes. nem as . 
nossas offioinas particulares, terão vide. propria, nem pode--~ 
remos estar·. seguros de uma def-esa. effioaz. Nesse partioutar . 
todo o· sacrificio presente redundará mais tarde ein. incaloula"' 
~·ai proveito.~ · 
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· · E'. portanto, em uma. situação desta. ordem, toda ella pro.;. 
missora para .o exercito •. que merece do ·Governo actual o me
lhor das suas en~rgias e boa vontade. em que a organização 
está sendo tratada em um plano de conjuncto, habilmente ar-

.· chitectado, e techn.icamente impeccavel1 é nessa excellent~ si
tuação que vemos, relatar. o projecto ae fixação de forc«'s do 
terra para .1921, no regimem do ministerio civil nas pastas . 
militares ~ · . · ·. . · . · · - ·· . 

Propõe o Governo a . mesma constituicão actual do 
Exercito. Nacional. · . · . · · · · · · 
. · · · No art .. i º da proposta, o texto deste, bem como as àlineas 

·. a e b são: reproducção do que está escripto na lei vig0rante, 
· · que é o -decrete legislativo n ; 4. 028 de 1 O de janeiro âo cor~ 
·rente .anno . · · 

. Na a.linea e, o Governo introduziu uma alte~acão referen~ 
á .officialidade de 2ª linha, em serviço no D . G. II . Serão 
chefes das delegacias junto ás regiões. coroneis e os demais ca
pitães, s.endo portanto-, chamados a serviço oito coroneis e i2 
capitães, ·em vez de 20 cor.aneis, como na lei actual. · O cargo 
de . ·secretarie do D . G . . II que ·só podia ser exercido por co
rQne_l, poderá sel-o por · capit~ ou ofiicial Sl,lperior·, Os cargos 
de . seoretarios de delegacias que são exercidos por 20 caJ?itãea, 

· rassam .a ser por oito nas sédes de regiões e circumscr1pçõea 
nfüitares e por 12 segundos ou primeiros . tenentes nas outras, . 

· oomD aúxiliares. -na, portanto, ·economia. nessa nova organi~ zacão . . . . . - . . . . . . . : . . . . . . . 
· .As alineas d e e são reproduec;ão da. lei actual, mantidos 
-em 750 o numero. de alumnos da escola m11tar. . · 

" A lettra f cogitá dos estados.:. menores · das escolas de Es..: 
lado-Maior, Aviação e Aperfeiçoamento dos Officiaes, .estados 
menores já org~nizados de ·accôrdo com as nece~isdades desses 

· novos estabelecimentos de ensino-. · 
. A lettra {J pr"ovidencia sobre os amanuenses, mantendo o 
qur, eonsla da actual lei, reduzindo o num~ro; em virtudl3; de 
vagas, e dando . as ·bases de uma regulamentação desse · serv100, 
limitando o quadro em 304. a providencjan~o ·sobre ·o recruta.- · 
mento do novo pessoal. · ·. · . 

A .lettra h. é reproducção da lettra g da . actual lei. .. · · 
A lettra i é tambem a aotual ·1ettra h, mantendo o mear.io 

numero de praças, isto é,· 42.808. · . . · 
. · A lettra j é eJÇ:aotamente a actual lettra i. 
. . A .· esse · art. i º !Oram addieionados dous paragraphos con
tendo a util medida de fazer passar pe1a tropa os offieiaes d1t 
2• linha em servico no D.. G. n e delegacias; quando nos 
postos de capitães; prim~iros e segundos tenentes, tornando· 
isso tambem a.ccessivel aos outros subalternos e capitães de · 

· 2• linha que o · re~uererem. Quando esses . officiaes fórem 
.tunccionarios· publicos servirão sem prejuizo de v~ncimentos, 
O estagio será .de tres me:ies e em du8$ vezes, em um·: total. 
pois, ~e $eia mezes. · · · 
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. Um t,erceiro paragrapho concede identico estagio aos offi-
. ·ciae$ de G. N. de qualquer posto, candidatos· ao officia.fato de 
·.2" linha. . · ·. · · · . · · . ·. . · · ·. 
·. .' O arf.. 2º ij i·cproducção do art. 2º da ,a,ctual lei, o. m6SlnG • 
suecedendo com o art. 3". · . · .· . . · . 
~ . O art. . liº ~oi'freu uma pequena modificação, .no ~entido de 
fh;segurar tambein ás ~ ex-praças o direito de· preferene?:l. á nfl·· 
r.wacão pa!'.' ,, os carg•i::. p11blic:os. <mando habilií,adas <'lll c-~o
~urso. . · , .· · . , ·, . ... " 
· · O· art. · t>" '~ re~)roducção do aetual ai~t. 7º. e ·1'.efore-ire 

«::'t ·extínc.<]ão dó .quadro de, picadores,. officiaes que. não' fueril. 
:!'UJ),cçá.o definida- actualmente nos regulamentos militares •. 

. · Esses officiaes poderão ser aproveitados. lião só no corpo 
).:le intendentes como em outros cargos · :publieo~, mediante re-
forma. · · 

·o· ~rt. 6° re:produe·cão textual do a·r:t. 8º. . . . . 
O art. 7º é · o actual arL. :13.. modificado, p9is, a no~· 

1neacão dos officiaes de reserva de , ta Jinha e de 20. liaha 
')'.iara· instruct.ores das linhas de· tir_o só será feita ~as Iocali.:. 
dades em- que não haja _guai'niç'ãe>. militar; · Eases <Jff"iciaes 

· perceberão gratíficaÇão de 2° tenente. . · , . : 
·. · O' art.. ·. 8" 'Miitém 'ma teria ·nova,. provid~ucíando, com 

hccrto, pa'l'a a creacão·,de uma escola de· sargentos de oav,a.llaria 
1~ ' outrri. _de sargentos de artilharia, no. Rio -Grande do Sul. i. 
Essas' escolas serão praticas, e terão corri.o profesores ·os offi7 · 

· ciaes habilitados . com os cursos de . 4perf e1coamento, 'Estàdo
).\:faicr e Révisão, cursos esses regidos pela missão íranceza. 

· O ·art~ 9º é reproduc<,;ão do actuaI art. 14. ... · . 
O art . 10 é exactameri te o ac.tual art. i 7 ·. 

. :Eis. -·em linhas geraes, o que é a propo·sta do Go:verno . 
.- Mantem clla todas: as boas medidas· da·Jeí actu'.al' e introduz· 

algumas novas de ovidcntc .utilidade. Quantr.;; ao numero de 
praca..s e de offfüia-e$, a pro.posta é· conservadora, mantendo· .o 
~xistente. , · . . . . ·.. · .. . · . 

Seríu. talvez . .<le utiHcla.dl' fazer a.coin:Pa11,har o projecto 
1l1• lri do fixacão uc forcas dos quadros· dos, effectivos da~ 
Hnida.dcs das dh·ei~sas cspecies, nas dift~erenfes ·armas. e: dis
l'rirtlinac:ü0 dris. de e.ada typo, da. mesma fórma que comeeo.u 
:.t fazer· est.a Commissão no anno passado e com , o quadro 
de 'of1'ieines. Isso. evitaria. quo ó Executivo · ficas~c obrigado 
u, annuatmrm.tta. fixai> effectivos provisorios, variaveis, con
:fol'me (1 nmu•~1·0 de p1•aças qrié o Congresso fixa, , no orça- . 
mcm~o <la Guerra, de accOrdo com os. recursos dispouiv~is. O 
1.mgmtmio ou diminuiç.ão de pracas corre9ponderia. no au-:
gmento ou supp1·essão de tantas unidades ou · !5Ub'7unidadHS 

.. 1·omplet.us <lc cada arma. ·. . 
Seri.."I. sem duvida, mais organico . 
.A Commissão de Mnrinha 'e ·Guerra, pórém, hão ,julg9.. 

opportuno fazei.o desde· já, :porque isso depende da organi~ 
:zacão .que de:ve ser dada ás nossas unidades-, .de accô.rdo com;· 
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a nova. orientação que vae tomando o Exercito, sob .o in
fluxo da missão franceza, e, então, fixados definitivamente 
esses quadros será util tomar tal providencia. . · 

Como estái. a. se esgotar o prazo regimental Dara. ser 
· ·.dado á discussão o proj ecto de lei que fixa as forcas <le 

terra, aconselha a . Commissão de Marinha' e Guerra ú. Camm::n. 
que. adopte a -proposta do Governo. na 2~ discussão, reser
vando-se o direito de emendal-a, ú poste1'iori, si assim o 
aconselharem as circumstanciàs e adoptar medidas que, por-" 
ventura, sejam suggeridas em plenario. . 
' Sala. das Com missões; 28 de junho do 1020 .- -·- Simeão 
Leal, 1Presidente. - Oc.tavio Bocha, Relator. - Sulles FUlw·_ 
~ Antonid !YO(JU·eira. · - Osm·1:0 d.e Paiva. · 

.ME'NSAGEM A QU~J S1~ HE.F'ERE O PARECER 

Srs. membi·os do Congresso· Nacional - Em cumpri
mento ao preceito constHucic.nal, apresento-vos a. seguint~ 
propo~:ta .: 

.Art. Lº 1A:s forç.as -de'terra, para o exercicio dü t!'l21, .-..ri-
rão constitui das: · · · 

a)· dos officiaes de P linha, constantes dos diff crcote~ 
quadros das arma~ e servicos, de accôrdo em uumero .com 
.os decretos. ris. 11.1197; de 28 de fevereiro de i915, e 13.653, 
de·-i8 de_ junho de 1919, assim; distribuido:; por postos: . 

/ 

( . 

. ' 

é.- vo1. ti 
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. ~t'Vi~ G armas w ·:- .. ... .., e ~ e: o ·~ . i::.,, Obs~m·a.çõas ·o ' g:s . a- o âe C) <!) ~~ 
i.. · s:: .... l.o ·-.. Q. .s..., ... ~ .-: 

"' <:) ..:;, o ~ ·8 . () .(!) o·º - !! i t'. - t:l C) u ~ 

""' O-.;; 
-::i 

r- <:> ( ..,. il 

" 
Esta.d~ma.iõr general •••..• ••.••• ~ •• · { 8 20 - - - - - - o pootq· de marechal n:i.? é precnerud~·j . 

. em tempo de paz. . [, 
Iorantarla .. . .... ......... ,., ...•.... • ... .. - - - 3i 29 7:1 291 339 4~ . : ! 
C'.a.vallaria,., ~ .. ..... .. -••••• • •· ••• , ••• - - - i3 :19 : 3:1 :118 201 ili7 . . f .. ) 
A.rtilb.a.ria, ...••••• ~. • ••••. · ......... .. - - - 25 39 62 i87 206 !73 !; 
Engenharia. t: •• •••• • ••••• • •• • •• · • •••• . ...;. - - H i5 . 28 70 59 44 . . . ~ ~ 
Intendentes . · •.• • . .........•.•• , •. , . - - - - 3 i5 21 8·i iOi . . . f.~ 

Meclíc.os •.. · •••• -. ,: -.••• , ... . .... -~ · ...... - - f 6 . u 31 85 i Ol :107 . . . fi . . . 
Pharmaceuticos .•.••.••••.•.• ~ . .••. i 2 .. 6 23 33 g.} 

. . - - - i~ Vetorioarios ...• , .•••• ••..•. · •• -••••• - - - - - . i . 5 ~2 ·10 
llentistas • . ~ .••. ;, •.. · . . -. , ..... ·., •••. · ·- · - - - - - 2 iO iO Extincl.O pela lei n. _2. 9M, do li d,j 

Piudorcs .. t .................. · •••• •• .-

janeirp da i 915. . ~ 

- - - - - - - - H ldom, pódondo o ·Governo aprorei:!{J 
os como segundos -tenentes inw · 

.. . dontes. 1!5 
Qaadro espoolal. 1 ................... - ~ 2 H {O 8 9 · . . ~ 
gaadro cFi> ... , ~,. ·, .......... , • , •••• - ·- - f i 

f!lclâe.s quo reverteram em virtude . t·i . r 
do decreto n. a. 788, de 3 de outu- . tJ 
brode {919 ...... .. ....... ; ........... - - f i ' !f; 

. !~· - - - --1- - - ~ ·! 
&>m.ma. • •. • ••••...• -~ ....... • •.• " ••. . f ·9 . 14 too i32 : 213 . Bl.i i.075 -f.2~2 ~i 

' ' !! 
· .· Dois capitl4B e tres 2. .. tenentes s6 ~rão ·pro·movidoe qoantjo rorom organizados os 3"' batalhõeS da todos os regimentos. 

.·· A~naas da Camara - Vol. II..-. Pag. -ias ~'. · - · · · - · · . · . 1
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. . . / . 

· . ;b) ~os officiaes da ref)erva de t• l.i~h11 · em sorvico no 
M1nister10 da Guerra. de accôrdo eom o decreto n . 3. 352. de 
3 de outubro d:e 1917: · . · · · · · 

. e) dos officiaes · dP. · 2• linha destacadot! no depat'larnento 
l'eSp,~~ÍiVO e l~lassifk~·a,dos •llU8 at·m•as (~ ser.\· i1;0::.:. df~ RCi.:úr.d11 
<:~m os ·q~c.rel~,-; lM . ~:Lq •W; cfo 29 de:..~rnlio de J91S, quo orga
u1zou o .Elx~rc.J.f{1 de .':.\" lmha., e l3.:fo:: , d1 .~ :~li df•. de:t.en1bro d ..-· 

· 1918, . que . approvvu o regulamento para ·o referido depar
tamento; sendo os mesmos çonsiderados· em commissão ,,.,, •. 

. tres· a.nnos, a contar de i 1) de janeiro de ·1920, findo · o · que po-
. derá o Governo conserval-os poi- períodos consecutivos iguaee:, . · 
gosando, entretanto, daS' vainta:gens do arL. 25 do .&ecreto nu
mero JS.040, de 29 ee maio de 19i8, e assim dislribuiooa: . . . . . . ' . 

CargM Postos 

.. 

CI . 
,"O ~ . 

2.~ 
. CD !.oi 

Ei IS 
CI O 

1 :z; 

i 
i 

Obtlerv~ 

.;_ 

'Cher~ d~ . 'depàrta~ento ••••••• General~ ••• ; • ·~ 
Sub-chefe do depart.amento. • • Coronel ••••.•. • 
Seer~tario •••••..••• .... · .•.•.•.• Capitã.o ••.• , ... · 
AdJ.t.into do departamento •. :.,: • . Cap!tã.o ••.••••• 

i OU officiàl · Sllp. 
2 ou officia.1 sup, 
i A88•Rtente • ., •••• ............... ,., Ca.p1tão • •.•••••• 

Au'lfü&res do: departamento ••• t 09 tenentes ••• ~ 
A ~'liliares -d() departaménto.. • 2"" tenentes., •• 

:Ajudante& do ordens •••••••• ; i 09 tenentes ...• 
CbeCes_das delegacias jnnto ás ·.· · 

regiões (excepto. a i~) e cir· · · . 
cumscripçõés militares •••• ~ Coro.neis ••••.•• 

Sub-chefes das mesmn.s. ~ •••• ; Ollicl&6!1 sup~~·. 
Secr~arios das mesmas.. • • .. Capitães. .... ~ • 
Cbefeil da& .delegacias dos de- · . 

. mais · Es~~os ••... • . ~ .•• ·• • • . Capitães •.•. .... 
Au1ifia1•es das delegacias. • • • • 2-- teoeutes •••• 

2 
2 
2 

i2 
t 2 on t • tonontas. 

·10t8i.··~ . . ~. · ......... ·. • .. .-· .. · ... •1

•• ••• ~ 

d) dos as•pi~·antes a. of1'iCiwl <la. at:Liva i~ ~la . 1·i~s~rv: 1. ; . 
e) .de 150 11.lumnos da Escola Militar e praças do .estado .. 

moaior da. mesma Escola, de accôrdo com o regula.mento ·appro
va.do. pelo decreto n. 13.574, de 30 de. abril. dn 1910; 

.·. . f) . das vraças. d0$2 . cdados-men~~es da ERcola de Est:a!lo
Maior, de Aper1'e1coa~ento de Off1c1.acs e da , Esoola Mahtar 
de Aviacão, consignadas nos respectivos ~egulam.entos ; 
· . <1r dos sarg1mtn~ amanuenses de 1 • hnha ex1stentea . (49 . 
de i • o lasse e i 27 de 2• class~ - decret~ n. _ 13 .134 •. de 16 de · 
agosto de 1918, e I·ei n. 3.67111, de 7 d~ Janie1ro de HH9-), ex-
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. tinc~o · . o qtiad;o e ' p_r~enche~~o os . logares :de encarfegados de . 
es.cnpta nas rep!lr~iooes· m1htares, segundo um novo regula
mento, 1a or.gan1zar . :pelo \D. G. , ob edecen.do as seguimes 

.: bases.: . · · · · -· 

. . ·• . i): o total ae praoas empregadas nos· serviÇos de escripta. 
inclusive o~ amanuenses, emquantO · restarem. não · ex:ce•'ierá 
de 30-1 ;.. . . · . . · · ··. · · · ~ · · . .• .· 

. ·· II) as vagas · existentes · e as que forem · occorréi1cto no 
n_m~ero · acima ~serã~ preenchidas. J?Or _sargent'os de tropa,- que ' 
sab sfa1)am as cond1çuP..s. de hab1htacao. a e~tabelec.er . e que 
corl'tem, pc:Io menos,· dois· .a.nn.os· d.e bons s·e:z-viços na tr.opa; 

·· h) de 4;4, amanuenses . de 2ª linha. -e dás prac·as ordena~ .... 
·· ·~i~~ da mesma..Iinh'a; fixado o riumero pelos decretos ns; · 1:3.040 
~ 13. 352, já cí~ado.s; ·· . · · · · • ·. · · · .. 

· · . . -i) d.e ·12 .. SOS pr;l.c~s de pret, distribui das pelas unldartüsj · 
de ·accôrdo com· os .quadros de effectivos normal ou de in-
strucção.;~ · · · · . . · ._ . . · 
1 · j) da~ p,ra,ças destinadas aos serviços especiaes . · · .. · 

.i i . 0 . Os -::segundos 'e primeiros tenentes e .capitães, de que 
trat8; ·&J lettr,a; a), farão 'diois estaJg,1os de tres m'ez·es,. em um 

• · corpo de tropa, ficando, si . riecess~rio, dispen.sados <Jµra_nte .. 
• esse .tetnpo do servi~o na repartição . O chefe da. repa:r.tição, 
. . de a.ccõrdo cqm o commandante ·da região, ·organizará a es'Cafa.· 

pa.rti, ess·e estag:io, de. fü'rma a"não sohre1:::ar:r:ega:r o. serviço ·dos 
· demais officiaes da ·reparticão. . · ... : · · · · · . ~· ·. · · . ·. . 

. . ~ 2. º IderiUco estagie) .será concedido .. a quaesql1e1· outr9!! 
. · ... subalternos· e cn.plHí.es da: .2ª )inna. med.tante requerin)'ento ao . 

eumnN11aidM:Le da l'~gião ou. ·.eire.umsol'ip~:ão . Si forem OOJI- • 
pre.gados publicas, -con~inuarão a .perceber. os .respectivos \'C!l-:_ 

. cimentos. · ·. · · · . . -- . . · . · . · 
{) úUJnwro ·d:e.sses estl'aigios não poderá sor maior · di~ <foi~ 

ao mesmo tt•rnpo, em cada çorpo ·d.e . tropa'. ; - . · . · · ' 
~ · 3: º Semel hant.c concessão · poderá . tambem · ·set· feita 

p~~los eornmancl:inLP-s de região e circumscripcão a offioiaer,:i da · 
. Guarda. Nacional .. de -qua:lq-yer •pos.to, P?-~djda.to~ . ao · offjci,ilfa:tc; ·· 

fio 2" linba, mndinnte prév1a synd1cancna; na fórnia da lei re-
. ~pectiva. · ·· · , · · ·· 

Art,. •) " Ess0 effectivo pode1·(1 sei elevado : 
a) de :10. ooo· reservistas de ia e 2· ' categorias para. as 

manobras . annhaes, cabendo ao EiiLa:do-Ma.ior dQtermina.r a 
· c·egiã-o .ou r~giõcs ·onde deva ser feito. n convocacão; 
· · b) · ao de guet·1.·a, em · caso de mobiliso.ciio. 

Art. 3. º Os clat·os serlio preenchidos por · volunto.rios e, na 
. · faHa destes, por sorteados, ·excepto quanto ás praoas destina- . 

das a servíi.;os especiaes, cujo recrutamento obedecerá ás re
gras·. estabelecidas 11os regule.inentos. e instr:uocões que regem 
esses serviços. · . . ·. . · . · 

Art . 4." A praça ou ex-praça . que, tendo "feito eonourso 
·. para prov·imento·· de cargo federal, ' haja .sido julgada ;babill:-

. l .. . 
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tada, terá preferencia na nomeação, independente do Jogar al
cancado na classii'ícacão, continuando, porém, no serviço. mi-· 
litar até terminação de seu tempo, si. esLiver na· effecli" idade 
c:i não fôr engajada. 

O Go\•erno Federal promoveril ·J·unto aos Governos Esta
duaes . ou Municipaes a concessão e ·igua es regalias em re
i Mão aos cargos publicos de sua administração, podendo taes 
Governos dar J)rei'crencias aindà aos filhos destes Estados. 

Art. 5.º Continúa o Governo r.iutorizado a extinguir defi
nitivamente o quadro de picadores, aoroveitando seus officiaes. · 
no quadro .. de intandentes. nas, vagas· e mediante concurso ou 
em cargo publico. · . · · 

§ 1.º Os picadores que forem habilita,dos em concurso nor
mal pa1ra. preenchimento das vagas de 2º tenenLo intendente 
terão '.J)reoecrenc.ia de Mllooa.ç.ão no t·•?sp·j~~th'1) qua.dro. :-;o'hre o.s 
demais candidatos habilitados no mesmo concürso. . 

§ 2.º Os picadores :Que forem pelo Governo·'aproveitado1,; 
.. ern cargos publicos serão na mesma Mcasião. reforma.dos. · 

Art. 6.º Fica o Governo autorizado • a conservar nos oar
·gos, até que haja o:f'ficíaes na mesma. região e .de postos pre
scriptos pela. lettra e do art. i º desta lei, transf er1dos pera a 
2• linha, os- ofíiciaes da G\Uarda Nacional que servirem. nas 
Delegacias dos Estados, como chefes, sub-chefes e secretarioe. 

Art~ 7!' O Governo nomeará instructores das linhas de 
tiro, e.~ localida-Oes onde não ~haja. guar:i~cã.o militar1 dentre 
O!-! orr1c1aes da resei·va da .1• ·linha e ofhc1aes da.. 2• lmha, de 
rccon hecida idoneidade profissional, principalmente quando 
oriundos do ·pro!e.-ssorado prímario, con:cedeniJo-lhes a gratifi~ 
cação do posto de 2º tenente. . . · .. 

Ar~. s;0 Além da transformacão do Curso de Aperfeieoa
mento da lnstruccão de. In:fantarill, em eooola de sargentos, au
torizada pelo nrL. t3 da lei n. 4. 028, de 10 de janeiro de i920, -
o Governo tratará tamb.0m da creacão de uma Escola de Sar
gE-·n!w; de Cava.llaria e uma Escola de Sal.'gentos de Artilhari!l. 
<fo Garnp:.mha. ambas .no Rio Grande do Sul. A ofi'ícialidada 
das escolas de sargentos deverá ser recrutada entre os.officiaes 
que concluit·em, com boas notas, o curso da Escola de Apar~ 
. feicoamento de Offieiaes, o de Estado-Maior ou o de Revl~ão. 

Paragrapho unico .. Essas escolas a. crear no Rio Grande 
do Sul serão constituídas por um esquadrão e uma baterhi. 
rcspectivamenLe. d~ cort)OS ·<lo tropa daquella l'er;ião, aos quaes 
o Governo dará· a organizaoãa adequada ao fim espeoiat a que 
Sf! destinam. 

AL't. !:V tO uülitar .q.ue !'ôir eldto presídet\te, f:ienadcrr ou 
di:put.ado cstad.ual e aquelle que, t:om permissão do Ministe
rio da Guerra, fôr nómeado se.cretal'io do Governo do Esta~o. 
será POBUJ em disponibilidade, fi.eando isento dos. <leve1·es dis-
ciplinares .durante o e~ercicio <lo carg-o~ . . ..... 

Art. tO. O Pt•esiidonlr da .. llc:p.ublrnu.. 1pelo ~1 nusti:!.l'lú .d{l. 
Gue'l'ra convocará, por occasião das manobras nnnuaes, o pes.: 
soal ne'cessario da 2ª lin\\f}, a jttizo do Estado-Maior e infor
maciães do D. G. TI, enf".todas as ~oealidad~s 9nd~ se.ia p_os
si·Vl'I n1p.pl ica1· o:,-; tYlisf,udos "Hl s·1~f'\' 11:.r) fl<' v Ht(.'.aO e:::tra.te.gwu, 
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ANNAE'S DA · CAJd'.ARA · 

reforço .das· guarnioões e quaesquer outros s~r'Viços · pr·oprlos 
da 2• · hnha. · · 

. -Rió dé Jan~iro, 23 de junho de 1920, 99º da Independencia 
e 32º da Republica. - • Epitacio .·Pes$ôa.· : . _ . . .. . ' ' . . . 

'· O Sr. Presidente - :Esgotadas .:is maJter1as e.m discussão 
vóu . levant~1· a sessão, clesi~riando para ámanhã a seguinte ' 

.... 

ORDEM DO JJI :\ 

. Vota<}~o das emendas ·do : Se111ado ao· pl:Oj ecto n. · 397 .6,. · 
. . de .1918, da Gamara, mand!ando que regressem á · acitiva· os· of.:.. 

ficiae.s ?ª Drisada · ;polici~l reforinaicPcis .. co_!q'pulsáriament.e . 
em 1918, eom .um novo parecer dia Comm1ssao ·de JN.nancas, 
0ontrario. ás eme11das. do Senado- (vide prci.iootcis .. ns. 688, de. 
rn.rn, e'. 69, de· 1020)- ( discu~sãó unica) ·: ·. . : · ·. · . : · -· · 

" Votacão do prodecto n . . 2·1 A, d~ J~2'o;: manm{ndo sUspen.- .. 
.. dei· a ·execução dlo art. · 1.77, do regulamento ·da Esfrada de 

.Forro. C·~nti·a·1 d:o Brasil .. cont .pà1·ec.er cont.rario "da.· Commis-. 
são dê F .inancas Oª discuss_ijo); , · ·1 1 ' • · 

. Votaêâo d-0 profocto lJ.. . 33 A, de 1920, abrfodó o eredito 
. d~ :150:000$, (rür·o, para ulli.ma<;fio .dos trabailhos da Delega: 
'<;fio .Brasileira :.í Ccmferenc)a da Paz (3ª discussão.); 

· Vlota(}ã~ do .·i>rojecto :n. '4i Á, d.e 1.920, mandando . que 
. vençam os juros Ie.gaes os din'heitos dos. 01·phãos e iti.terdi..; . 
otos, depositados rias Caixas _Eccinomicàs; com par eérer favo;.. · 
ravel á ·emenda da Co.mmissão de Finanças · ('.1• discussão).; . 

. ·. 'ro~Q . -d~ :projooto u. · 7o, de . ~~20, oontarido . tein;po. de 
$érvioQ, pa.ra ·a aposentadoria; o.o desembargador Rõdrigo de ' 
Araujo Jorge, com ·. parecer favoravel .. da .... Commissão .de Fi-· 
nrunç~s (2" diseussão) ; · · ·' 
. v·olnção ·do pr~jecLo n . '73, dé '1920;. 1 a:PiWovando o 
contrac.f.o de . 18 de janeh'o de 1912, refei::ente' . ao decreto . 

. n . . 9. 293, de · 3 de jaçeiro do mesmo anno, ·· celebrado entre .o . 
Governo Federal e a .companhia · Cessionariu dll.F.I Doeas . do 

. Porto da Babia. (2• disoussiio) ;· 

Vota.cão do project<> n. 57, . de. t~20, abrindo o. crodilo 
l.!spocial ·de i. 889 :260$, para. .ac<iruisicã.o . de matr.rial fixo e 

. rudmltti destica.do á linha ferrea. do Barra Bonita.· e Rio do 
Ptdxo (3ª discussão); . · · ·. . · ~ 

Votação do projecto· n. 290 A, de !9117, mandando contar, 
p~lo dobro, o. tempo de soNioo dos funcl.liona.rios civis e m i
lita.res. bH~l oomo ás _Praoas d~~ l)t•r.tft!'iqu~ serv!t'am e servem .· 
~ins comm1ssões de lmhaa telegraiplit~ns, chefiadas pel.oi co-.-
1·onel Rondon; com. parecer da Comrnissão de Constituição e 
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Justiça, cont..rarío ás emendas (vid.e lWOjecto u. H, de i9ZO) 
( 3• discussão) ; _ -· . 

Votação do projecto n. 210 C, de '1!)19, ioclnind,q no c_o1·~ 
no docente do Instituto B<~n,iamin Constant os aspirantes ao 
magistel'io e dmndo onlras providencias: com: parecer da 
(.~omµiissfio de l:nsLL'UC((ã.ü Pnblica, j~onLrario ::to .1woje.cfo e ía
voravel ao '1: 1éto do_ 81\ Pt'•'Sidcnte da Republit'n. (vi.te pro-
.i0ct,o ·n. 7·t, de Hl20 (díseu::;$ão unícn); · / 

Discussão unica do ·pa;reCN' n, 7, ~"ln. Hl20, ma.nctandci ar- . 
c·hivar a Jnf'nsagem elo Sr. Presirfonf(•- .da fü'publiea. relat.i\·a 
:í abertura do credito de 5. 000: 0001\', para as ol)ríl s· co·ntra a•; 
~eccas. 

Levanta-se a sess-&o ús i! .. horas e 't5 minutos. 

FIM DO,_SEGUNDO VOLUME 

·-
; 
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